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ภาคผนวกหมายเลข 1
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 2
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รายละเอียดการกําหนดโครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตร
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ภาคผนวกหมายเลข 5
128
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิการยน พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยในการแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ เผยแพร่ (Thai
Qualificatios Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
ภายในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
- วิศวกรด้านการควบคุมกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปโลหะและพอลิเมอร์
- วิศวกรด้านการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะและพอลิเมอร์
- วิศวกรด้านงานขายและงานบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุ
- วิศวกรด้านงานบริหารกระบวนการผลิตและการแปรรูปโลหะและพอลิเมอร์
- นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านวัสดุพอลิเมอร์ และ/หรือ ด้านโลหะ
- เจ้าของกิจการ
- ฯลฯ
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ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1 นางสาวเกศราพร วทัญญู

ตําแหน่ง
อาจารย์

2

นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นทุ่ง

อาจารย์

3

นางสาวเสาวลักษณ์ คงเอียง อาจารย์

4

นายณฐพนธ์ ภูผิวแก้ว

อาจารย์

5

นายสุภัทรชัย สุดสวาท

อาจารย์

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศไทย
M.Sc.(Product development and
Jönköping University, Sweden
Materials Engineering)
วศ.บ (วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2549
2545
2555
2552
2556
2553
2552
2544
2552
2550

เลขประจําตัว
ประชาชน
3710600070172
1640600097750
1949900091191
3460600245749
1640100031652

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยา
เขตระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปโลหะ พลาสติก ยาง เซรา
มิกและอื่นๆ นับเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในปัจจุบันมี
การพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ําลง อีกทั้งยังมีการใช้เทคนิคการแปรรูป
และกระบวนการผลิ ตที่ ทัน สมั ย เพื่ อเพิ่ มอั ตราการผลิ ตให้ มากขึ้น การพั ฒ นาดั งกล่ า วส่ งผลให้ มีความ
ต้องการบุคคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ด้านวัสดุ
วิ ศ วกรรมและเข้ า ใจพฤติ ก รรมของวั ส ดุ ร ะหว่ า งกระบวนการแปรรู ป จะเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกและลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่นําไปสู่ความทันสมัยสะดวกสบาย
การคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มก็ เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก ารพั ฒ นาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น
จําเป็นต้องคํานึงถึง ดังนั้นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เพื่อนํามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความจําเป็น อีกทั้งการพัฒนาเทคนิคด้านกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรทางด้านวัสดุ
อย่างคุ้มค่ายังเป็นที่ต้องการอย่างมากจากภาคอุตสาหกรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรที่รวมเอาความรู้ทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์และ
กระบวนการผลิตจึงเป็นที่น่าสนใจและสามารถตอบสนองความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้
ทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์รวมถึงกระบวนการผลิต ครอบคลุมทั้งวัสดุในกลุ่มที่เป็นโลหะ และพอลิเมอร์ซึ่งมี
แนวโน้มการนําไปใช้งานอย่างกว้างขวางและซับซ้อนยิ่งขึ้น หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้จะแบบออกเป็น 2 แขนง
ประกอบด้วยแขนงวิศวกรรมโลหการและแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยมีวิชาเรียนด้านพื้นฐานวัสดุศาสตร์
เหมือนกัน ในขณะที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะแขนงในรายวิชาที่ประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรยัง
มุ่ ง เน้ น ในการผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามสามารถในการลงทุ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นการแปรรู ป วั ส ดุ
อุตสาหกรรมในอนาคต
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะ “พั ฒ นาคน พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และผลิต “บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ หลั กสู ตรนี้ จึงได้ถูกพั ฒนาโดยคํา นึงถึงเป้า หมายดั งกล่ าว โดยมี เป้า หมายที่
เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
12.2.2 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
12.2.3 เน้นการนําความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติกับงานจริง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตจะมีความ
สัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะฯ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการบริการจากคณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ในขณะที่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการบริการ
จากคณะบริ ห ารธุ รกิ จ และศึกษาทั่ ว ไป มจพ. วิ ทยาเขตระยอง และบางรายวิช าในกลุ่มวิ ช าพื้ นฐานทาง
วิศวกรรมได้รับบริการจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัด
คุมและอัตโนมัติ นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่นได้ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ได้แก่
รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมบางรายวิชา และรายวิชาที่มี่นักศึกษาจากต่างคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตและประสานงานกับคณะอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของ
การประสานงานระหว่างสาขานั้น กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรเป็นผู้ประสานงานกับตัวแทน
อาจารย์จากหลักสูตรอื่น
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานผสานองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิตทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปและพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ ทั้ ง ทางด้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละกระบวนการผลิ ต ให้ กั บ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทั้งที่เป็นโลหะและพอลิเมอร์ รวมถึงวิศวกรที่มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาใน
การผลิตทั้งที่มีสาเหตุจากวัสดุที่ใช้และกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั้ ง ทางด้ า นทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ร วมถึ ง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรมในกระบวนการผลิต
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและการแปรรูป
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
1.3.3 ผลิต บั ณฑิ ต ที่มีคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณของวิช าชีพ และมี มนุ ษย์สั มพัน ธ์ ที่ดี
สามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวั ส ดุแ ละ
การแปรรูปให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
มาตรฐานคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิ
การกําหนด และสอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ และภาค
อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและความ 1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
ต้องการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา 2. มีการจัดทํารายงานผลการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
3. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถานประ วัน หลังการเรียนการสอน
กอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในการฝึกงาน
3. มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
4. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
สม่ําเสมอ
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
4. ผลสํารวจความถึงพอใจของ
สถ าน ป ระ ก อบ ก าร ใ นภ า ค
อุ ต สาหกรรมต่ อ บั ณ ฑิ ต และ
นักศึกษาฝึกงาน

ยกระดับบุคลากรสายวิชาการ ให้มี
ความรู้และประสบการณ์ในระดับสูง
ด้านวิศวกรรมวัสดุและการแปรรูป
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษา และประโยชน์ในการวิจัย

1. อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งผ่ า นการอบรม 1. จํ า นวนอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอน พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
การวัดและการประเมินผล
ปี
2. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการไป
ศึ ก ษาต่ อ ประชุ ม ดู ง าน หรื อ ทํ า วิ จั ย ใน
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก
สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลั ก สู ต รของสํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ สํ าหรั บระเบี ยบต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี
พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีเฉพาะวิชาฝึกงานในด้านวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตสําหรับแผนการเรียนปกติ ซึ่งศึกษา
ต้องเข้ารับการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมเต็มเวลา 1 ภาคฤดูร้อน ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสาขาช่ า งอุ ต สาหกรรม หรื อ ผู้ ที่ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2557 2558 2559 2560 2561
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
40
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
40
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
40
80
80
ชั้นปีที่ 4
40
80
รวม
40
120
200
280
320
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
40
80
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2557

เงินค่าลงทะเบียนระดับปริญญาตรี
เงินพัฒนาวิชาการ
รวมรายรับ

155,200
240,000
395,200

ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท)
2558
2559
2560
465,600
720,000
1,185,600

776,000
1,200,000
1,976,000

1,086,400
1,680,000
2,766,400

2561
1,241,600
1,920,000
3,161,600

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2557
4,320,000
400,000
480,000
5,200,000

ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท)
2558
2559
2560

2561

5,184,000
800,000
1,440,000
7,424,000

6,220,800
1,200,000
2,400,000
9,820,800

7,464,960
1,600,000
3,360,000
12,424,960

8,957,952
1,800,000
3,840,000
14,597,952

0 50,000,000
0 50,000,000
5,200,000 57,424,000
40
120
130,000
478,533

10,000,000
10,000,000
19,820,800
200
99,104

3,000,000
3,000,000
15,424,960
280
55,089

1,000,000
1,000,000
15,597,952
320
48,744
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบชั้ น เรี ย นเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.3.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือก
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
140103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
140103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
140103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
140103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
140103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษาจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือก
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

130013005

สถิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัย
(Basic Statistics for Research)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

140813901

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
1 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(1-0-2)
จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

วิชาเลือก
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
หรื อเลื อกวิ ชาอื่ นๆ ในกลุ่ มวิ ชาสั งคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ จากรายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

วิชาเลือก
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)

140303501

บาสเกตบอล
(Basketball)
140303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
จ. กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือก
เลือกเรียน 3 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120113701 พื้นฐานเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Introduction to Petrochemical Technology)
120213401 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)
120313701 วัสดุทั่วไปและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(General Materials and Applications)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
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130113001
130113002
130203101
130203102
130203103
130313005
130313006
130313007
130313008

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- โครงการปกติ
21 หน่วยกิต
- โครงการสหกิจศึกษา
21 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
- โครงการปกติ
- โครงการสหกิจศึกษา

120213600
120213402
120213500
120313101
120313107

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering Laboratory)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
(Thermodynamics of Materials)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
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26 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

120313108
120513201
120513101
120513304
130503011

กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
ค. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมวัสดุ
- โครงการปกติ
- โครงการสหกิจศึกษา

120313201
120313202
120313203
120313204
120313205
120313207
120313208
120413106
120413107
120413108
120413109

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

33 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
(Mechanical Behavior of Materials)
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
(Material Characterization)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
(Deterioration of Materials)
การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
(Material Selection and Design)
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Failure Analysis of Materials)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
(Transport Phenomena in Materials Processing)
เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
(Instrumentation and Control System)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
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3(3-0-6)

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

ง. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง
- แขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์
วิชาบังคับแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์
- โครงการปกติ
- โครงการสหกิจศึกษา
120313301

เคมีพอลิเมอร์
(Polymer Chemistry)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
(Polymer Physics)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
(Physical Properties of Polymers)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
(Polymer Testing Laboratory)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์
(Polymer Rheology)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing Laboratory I)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing Laboratory II)
120313310 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Polymer Engineering Project I)
120313311 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Project II)
120313332 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
(Polymer Engineering Project)
120313801 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
* เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ
** เฉพาะนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
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31 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-1-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)*
3(0-6-3)*
1(0-3-1)**
6(0-540-0)**

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์
- โครงการปกติ
6 หน่วยกิต
- โครงการสหกิจศึกษา
3 หน่วยกิต
โครงการปกติเลือกเรียน 2 วิชาและโครงการสหกิจศึกษาเลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาวัสดุพอลิเมอร์
120313312
120313313
120313314
120313315
120313316
120313317

สารเติมแต่งพอลิเมอร์
(Polymer Additives)
พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
(Blend and Composites Polymer)
พลาสติกชีวภาพ
(Bioplastic)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
(Degradation and Stability of Polymers)
การยึดติดและกาว
(Adhesion and Adhesives)
พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
(Industrial Polymers)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาวัสดุยาง
120313318
120313319
120313320
120313321

สมบัติของยางและการทดสอบ
(Rubbers Properties and Testing)
วิศวกรรมยาง
(Rubber Engineering)
ยางและสารเคมียาง
(Rubbers and Rubber Chemicals)
เทคโนโลยีน้ํายาง
(Latex Technology)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชากระบวนการผลิตและขี้นรูปยางและพอลิเมอร์
120313322
120313323
120313324

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

การจําลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Computational Polymer Processing)
หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
(Principles of Plastic Mould and Die Design)
การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
(Plastic Part Design)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

120313325
120313326
120313327

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
(Rubber Manufacturing)
กระบวนการขึ้นรูปยาง
(Rubbers Processing)
เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต
(Plastic Technology and Processing)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์และยาง
120313328
120313329
120313330
120313331

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering I)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering II)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering III)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering IV)
- แขนงวิศวกรรมโลหะการ
วิชาบังคับแขนงวิศวกรรมโลหะการ
- โครงการปกติ
- โครงการสหกิจศึกษา

120313401
120313402
120313403
120313404
120313405
120313406
120313407
120313408

31 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

โลหการเคมี
(Chemical Metallurgy)
โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
(Physical Metallurgy and Thermal Processing)
ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
(Metallurgy and Thermal Processing Laboratory)
โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(Non-Ferrous Metallurgy)
ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
(Metal Testing Laboratory)
การขึ้นรูปโลหะ 1
(Metal Forming I)
การขึ้นรูปโลหะ 2
(Metal Forming II)
ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ
(Metal Forming Laboratory)
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

120313409

การกัดร่อนของโลหะ
(Corrosion of Metals)
120313410 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1
(Metallurgical Engineering Project I)
120313411 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2
(Metallurgical Engineering Project II)
120313425 โครงงานวิศวกรรมโลหการ
(Metallurgical Engineering Project)
120313801 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
* เฉพาะนักศึกษาโครงการปกติ
** เฉพาะนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

3(3-0-6)
1(0-3-1)*
3(0-6-3)*
1(0-3-1)**
6(0-540-0)**

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมโลหการ
6 หน่วยกิต
- โครงการปกติ
6 หน่วยกิต
- โครงการสหกิจศึกษา
3 หน่วยกิต
โครงการปกติเลือกเรียน 2 วิชาและโครงการสหกิจศึกษาเลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาโลหะวิทยาและการวิเคราะห์
120313412
120313413
120313414
120313415
120313416
120313417

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

โลหะวิทยาการสกัด
(Extractive Metallurgy)
เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ
(Materials Electrochemistry)
วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง
(High-Temperature Materials)
การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน
(High Temperature Corrosion and Protection of Metals)
การทดสอบแบบไม่ทําลาย
(Non-Destructive Tesing)
กรรมวิธีการแข็งตัว
(Solidification Processing)

20

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

- กลุ่มวิชาการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการผลิต
120313420
120313421
120313422
120313423
120313424

วิศวกรรมการหล่อโลหะ
(Foundry Engineering)
วิศวกรรมการเชื่อมโลหะ
(Welding Engineering)
ทฤษฏีการเสียรูปแบบพลาสติก
(Theory of Plastic Deformation)
การอบชุบความร้อนโลหะ
(Heat Treatment of Metals)
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
(Iron Steel Making)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ
120313426
120313427
120313428
120313429

120313802

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering I)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering II)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering III)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 4
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering IV)
จ. กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม (เฉพาะโครงการปกติ)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-240-0)
(Industry Internship)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
แขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการปกติ)

รหัสวิชา
120213600
120513201
130113001
130113002
130203101
130313005
130313006
140103001
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective I)
รวม
21(16-11-37)
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รหัสวิชา
120313107
120313301
120513101
130203102
130313007
130313008
140103002
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
รวม
20(18-4-38)
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รหัสวิชา
120313101
120313108
120313302
130203103
130503011
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Education Elective Course I)
รวม
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21(21-0-42)

รหัสวิชา
120213402
120213500
120313201
120313207
120313303
120413109
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basics Electrical Engineering Laboratory)
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Material Processing)
สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Education Elective Course II)
รวม
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22(21-3-43)

รหัสวิชา
120313202
120313203
120313208
120313305
120313304
120313306
120313307
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Characterization)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
หลักการไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Rheology)
ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1(0-3-1)
(Polymer Testing Laboratory)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Processing I)
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์1
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3(3-0-6)
(General Education Elective Course III)
รวม

26

20(18-6-38)

รหัสวิชา
120313205
120313308
120313309
120413106
120413108
120513304
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Polymer Processing II)
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory II)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
รวม

รหัสวิชา
120313802

17(15-6-32)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-240-0)
(Industry Internship)
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รหัสวิชา
120313204
120313310
1203133xx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Selection and Design)
โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
1(0-3-1)
(Polymer Engineering Project I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Engineering Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
(Free Elective Course I)
รวม

รหัสวิชา
120413107
120313311
1203133xx
140813901
xxxxxxxxx

13(12-3-25)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพ
(Quality control)
โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Project II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Elective Course II)
จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม
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3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
13(10-6-23)

แขนงวิศวกรรมโลหการ (โครงการปกติ)

รหัสวิชา
120213600
120513201
130113001
130113002
130203101
130313005
130313006
140103001
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective I)
รวม
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21(16-11-37)

รหัสวิชา
120313107
120513101
130203102
130313007
130313008
130503011
140103002
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
รวม
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20(18-4-38)

รหัสวิชา
120313101
120313108
120313402
120313403
130203103
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy and Thermal Processing)
ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
1(0-3-1)
(Metallurgy and Thermal Processing Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(18-3-37)
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รหัสวิชา
120213402
120213500
120313201
120313207
120313401
120313404
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basics Electrical Engineering Laboratory)
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Material Processing)
โลหการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Metallurgy)
โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Non-Ferrous Metallurgy)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Electiive Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Education Elective Course II)
รวม
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22(21-3-43)

รหัสวิชา
120313202
120313203
120313208
120313405
120313406
120413109
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Characterization)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Testing Laboratory)
การขึ้นรูปโลหะ 1
3(3-0-6)
(Metal Forming I)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3(3-0-6)
(General Education Elective Course III)
รวม
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19(18-3-37)

รหัสวิชา
120313205
120313407
120313408
120313409
120413106
120413108
120513304
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
การขึ้นรูปโลหะ 2
3(3-0-6)
(Metal Forming II)
ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Forming Laboratory)
การกัดร่อนของโลหะ
3(3-0-6)
(Corrosion of Metals)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
รวม

รหัสวิชา
120313802

20(18-6-38)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-240-0)
(Industry Internship)

34

รหัสวิชา
120313204
120313410
1203134xx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Selection and Design)
โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1
1(0-3-1)
(Metallurgical Engineering Project I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมโลหการ 1
3(3-0-6)
(Metallurgical Engineering Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
(Free Elective Course I)
รวม

รหัสวิชา
120313411
1203134xx
120413107
140813901
xxxxxxxxx

13(12-3-25)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2
3(0-6-3)
(Metal Forming Project II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมโลหการ 2
3(3-0-6)
(Metallurgical Engineering Elective Course II)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality control)
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-3)
(Ethics for Profession)
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
(Free Elective Course II)
รวม
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13(10-6-24)

แขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการสหกิจศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120213500 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
130313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
1403035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective I)
รวม
21(16-11-37)
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รหัสวิชา
120313107
120313301
120513101
130203102
130313007
130313008
140103002
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Material Engineering)
เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
รวม
20(18-4-38)
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รหัสวิชา
120313101
120313107
120313302
130203103
130503011
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Education Elective Course I)
รวม
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21(21-0-42)

รหัสวิชา
120213402
120213500
120313201
120313207
120313303
120413109
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basics Electrical Engineering Laboratory)
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Material Processing)
สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Education Elective Course II)
รวม
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22(21-3-43)

รหัสวิชา
120313202
120313203
120313208
120313304
120313305
120313306
120313307
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Characterization)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1(0-3-1)
(Polymer Testing Laboratory)
หลักการไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Rheology)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Processing I)
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์1
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3(3-0-6)
(General Education Elective Course III)
รวม
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20(18-6-38)

รหัสวิชา
120313204
120313205
120313308
120313309
120413106
120413108
120513304
xxxxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Selection and Design)
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Polymer Processing II)
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory II)
การวางแผนควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
(Free Elective Course I)
รวม
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20(18-6-38)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120313801 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
นักศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานที่ตามความเห็นชอบ
ของภาควิชาฯ จํานวนไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์ (นักศึกษาต้องฝึกงานอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์)
รวม

รหัสวิชา
120313332
1203133xx
120413107
140813901
14xxxxxxx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

6(0-540-6)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(0-3-6)
(Polymer Engineering ProjectI)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Engineering Elective Course I)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality control)
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-3)
(Ethics for Profession)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
(Free Elective Course II)
รวม
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17(16-9-39)

แขนงวิศวกรรมโลหการ (โครงการสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
120213600
120513201
130203101
130113001
130113002
130313005
130313006
140103001
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective I)
รวม
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21(16-11-37)

รหัสวิชา
120313107
120513101
130203102
130313007
130313008
130503011
140103002
1403035xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Material Engineering)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
รวม
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20(18-4-38)

รหัสวิชา
120313101
120313108
120313402
120313403
130203103
1401030XX
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy and Thermal Processing)
ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
1(0-3-1)
(Metallurgy and Thermal Processing Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(18-3-37)
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รหัสวิชา
120213402
120213500
120313201
120313207
120313401
120313404
1401030xx
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basics Electrical Engineering Laboratory)
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Material Processing)
โลหการเคมี
3(3-0-6)
(Metallurgical Chemistry)
โลหะวิทยานอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Non-Ferrous Metallurgy)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Electie Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Education Electie Course II)
รวม
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22(21-3-43)

รหัสวิชา
120313202
120313203
120313204
120313208
120313405
120313406
120413109
14xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Characterization)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Selection and Design)
เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Testing Laboratory)
การขึ้นรูปโลหะ 1
3(3-0-6)
(Metal Forming I)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3(3-0-6)
(General Education Elective Course III)
รวม
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22(21-3-43)

รหัสวิชา
120313205
120313407
120313408
120413106
120413108
120513304
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
การขึ้นรูปโลหะ 2
3(3-0-6)
(Metal Forming II)
ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Forming Laboratory)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Sciences and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
(Free Elective Course I)
รวม
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20(18-6-38)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
120313801 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
นักศึกษาต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานที่ตามความเห็นชอบ
ของภาควิชาฯ จํานวนไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์ (นักศึกษาต้องฝึกงานอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์)
รวม

รหัสวิชา
120313409
120313425
1203134xx
120413107
140813901
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

6(0-540-6)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การกัดร่อนของโลหะ
3(3-0-6)
(Corrosion of Metals)
โครงงานวิศวกรรมโลหการ
1(0-3-1)
(Metallurgical Engineering Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิศวกรรมโลหการ
3(3-0-6)
(Metallurgical Engineering Elective Course)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality control)
จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
(Free Elective Course II)
รวม
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17(16-3-33)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
120113701

พื้นฐานเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Introduction to Petrochemical Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีปิโตรเคมี กระบวนการแยกปิโตรเลียมและการทําให้บริสุทธิ์
กระบวนการแปรรูปและกระบวนการขั้นต่อเนื่องของปิโตรเลียม กระบวนการแครกกิง กระบวนการรีฟอร์ม
มิง กระบวนการโค้กกิง กระบวนการแอลคีเลชัน กระบวนการไอโซเมอไรเซชัน และกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ
120213600

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์ ความ
สัมพันธเชิงการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลักการ
ทํา งานพื้ นฐานของการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ด้ว ยภาษาระดั บสู ง ขั้น ตอนการพั ฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
120213401

การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ที่มาของไฟฟ้า ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า การนําหลักการและทฤษฎีทาง
ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและประหยัดทรัพย์สิน
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงเบื้องต้น การประสาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า
120213402

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2
หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ใน
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การคํานวณและปรับปรุงค่าตัว
ประกอบกํ า ลั ง ทางไฟฟ้ า วงจรแม่ เ หล็ ก เบื้ อ งต้ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า และการใช้ ง าน เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

50

120213500

ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น และการทดลองทางไฟฟ้ า ที่ ส นั บ สนุ น เนื้ อ หาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
120313101

อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
สั จพจน์ และกฎพื้ นฐานของอุ ณหพลศาสตร์ แบบฉบั บ ศั กย์ อุ ณหพลวั ตและเงื่ อนไขสมดุ ล
ความสั มพั นธ์ แมกซ์ เวลล์ ความจุ ความร้ อนและอุ ณหพลศาสตร์ ของปฏิ กิริ ยาอย่ างง่ าย สมดุลของระบบหนึ่ ง
องค์ประกอบที่มีหลายเฟส อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย การสร้างแผนภาพเฟสของระบบสององค์ประกอบ
แผนภาพเฟสของระบบสามองค์ ประกอบขั้ นมู ลฐาน อุ ณหพลศาสตร์ ของระบบที่ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาซึ่ งมี หลาย
องค์ประกอบและหลายเฟส ปฏิกิริยาที่มีเฟสแก๊สและเฟสควบแน่น ปฏิกิริยาที่มีหลายองค์ประกอบในสารละลาย
ควบแน่นเคมีไฟฟูา การนําเสนอมุมมองอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติประกอบ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงมหภาคใน
ส่วนที่สัมพันธ์กัน
120313107

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุประเภทต่างๆ เหล็ก วัสดุเซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม แผนภาพสมดุล และการประมาณค่า
แผนภูมิสามเฟส คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุและการเสียรูป
120313108

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิ ต โครงสร้ า งและสมบั ติ ทั่ ว ไปของวั ส ดุ ที่ใช้ ในการผลิ ต การเลื อกใช้ วั ส ดุ และการ
ปรับปรุงคุณสมบัติ หลักการของกรรมวิธีการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัดปาดผิวและการเชื่อมของวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต
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120313201

พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
การบิดของเพลาความเค้นและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน การโก่งของคานไดอะแกรมของ
โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน ความเค้นในระนาบและวงกลมของโมร์ เสถียรภาพของการสมดุลและการโก่ ง งอ
ของเสายาว ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของโลหะ เซรามิกส์ และพอลิเมอร์ พฤติกรรม
เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ การจัดเรียงตัวของโครงสร้างวัสดุที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล พฤติกรรมอิลาสติกและ
พลาสติกของวัสดุ ทฤษฎีดีสโลเคชัน การทดสอบสมบัติเชิงกล การทดสอบแรงดึง ความแข็ง การบิด การ
กระแทก ความล้า และการคืบ กลศาสตร์การแตกหัก และการวิบัติของวัสดุ
120313202

การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Characterization)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเคมีและเทคนิคด้านสเปคโทรสโคปี การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของ
วัสดุด้วยเทคนิครังสีเอกซ์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ทางกายภาพด้วยเทคนิคกล้อง
จุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด การวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทดสอบแบบไม่ทําลาย
120313203

การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสื่ อ มสภาพของโลหะ เซรามิ ก ส์ พอลิ เ มอร์ แ ละคอมพอสิ ต การเสื่ อ มสภาพด้ ว ย
กระบวนการเคมี การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพทางกล การเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน
120313204

การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Selection and Design)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม
การเลื อ กวั ส ดุ สํ า หรั บ งานวิ ศ วกรรม การออกแบบชิ้ น ส่ ว นและผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเลื อ ก
กระบวนการผลิตและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมย้อนรอย กรณีศึกษาสาหรับการเลือกวัสดุใน
งานอุตสาหกรรม
120313205

การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ ประเภทของการเสียหาย ทฤษฎีสภาพ
ยืด หยุ่ น ความเค้ นระนาบ และความเครีย ดระนาบ พฤติกรรมของวัส ดุภ ายใต้ แรงกระทํา ทางกล ทฤษฎี
พื้นฐานการพิบัติแบบครากแบบแตกหักและแบบล้า กลศาสตร์แตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น หลักการความเข้ม
ความเค้นวิกฤต การเติบโตของระบบแตกและการพิบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ความพิบัติในระดับมหภาคและ
จุลภาคเนื่องจากการคืบ การกัดกร่อน และการกัดกร่อนจากความเค้น ข้อบกพร่องจากการกระทําทางความ
ร้อน
52

120313207

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Material Processing)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1 และ
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ระบบสมการนาเวียร์-สโตกส์ การไหลแบบเส้นกระแส การไหลปั่นป่วนและการไหลเชิงซ้อน
ความคล้ายและการวิเคราะห์มิติ การไหลในท่อ การถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสีความ
ร้อน การถ่ายเทมวลเชิงมหภาค กฎของฟูริเยร์สมการความร้อน กฎของฟิกส์ข้อที่หนึ่งและสองกรณีศึกษาการ
ประยุกต์หลักการการถ่ายเทในกรรมวิธีทางวัสดุ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเนื้อเดียวและไม่เป็นเนื้อเดียว
120313208

เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
วิชาบังคับก่อน : 120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
หลั กการเบื้ องต้ น ของระบบเครื่ องมื อสํ า หรั บการวั ด เซ็ น เซอร์ ที่ใช้ ในงานทางวิ ศวกรรม
ระบบการควบคุ มและการปรั บ ตั้ งตั ว แปรระบบการควบคุ ม ระบบควบคุ มแบบ PLC การปรั บ ตั้ งค่ า การ
ควบคุมในระบบการควบคุมแบบใช้อากาศและแบบใช้น้ามันไฮดรอลิก
120313301

เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
โครงสร้างและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐานของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ความรู้ทางเคมี
พอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพลาสติกและสารโมเลกุล น้ําหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ําหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์น้ําหนักโมเลกุล กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน สภาวะในการพอลิเมอไรเซ
ชัน โคพอลิเมอร์ สารตัวเร่ง พื้นฐานสารเติมแต่งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ
120313302

พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
โครงรูป และโครงร่า งของสายโซ่ พอลิเ มอร์ น้ํ า หนักโมเลกุ ล และขนาดโมเลกุ ล สภาวะอ
สัณฐานและทฤษฎีการเกิดทรานสิชันแก้ว สภาวะผลึกและกึ่งผลึก แบบจําลองโครงสร้างผลึก จลนพลศาสตร์
การเกิดผลึก อุณหพลศาสตร์การหลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ กระบวนการละลาย พารามิเตอร์การ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสม การหาน้ําาหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ เฟสไดอะแกรม กลไกการแยกเฟส
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120313303

สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติการยืดหยุ่นและวิสโคอิลาสติก, การคืบและการผ่านคลายความเครียด พฤติกรรม
พลวั ติ ผลของระยะเวลาและความถี่ ต่ อ กระบวนการผ่ า นคลาย หลั ก การควบรวมเวลาและอุ ณ หภู มิ
แบบจําลองพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ โครงร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง ปัจจัยที่มี
ผลต่อสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง พฤติกรรมเชิงกล การเสียรูป การครากและการราน การล้มเหลว การเกิดรอย
ร้าว และการแตกหัก ความล้า สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า และ แสง
120313304

ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1(0-1-3)
(Polymer Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313303 คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการทดสอบเชิงเคมีของพอลิเมอร์ การทดสอบหาโครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์ การ
ทดสอบคุณสมบัติด้านความร้อน การทดสอบทางการภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติ
เชิงกลของพอลิเมอร์
120313305

หลักการไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Rheology)
วิชาบังคับก่อน : 120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
หรือเรียนร่วมกัน
คุณสมบัติทางกายภาพ ความร้อน คุณสมบัติทางกล การให้ตัวของวัสดุพอลีเมอร์ในการไหล
ผ่านรูปทรงและภาชนะต่าง ๆ สมการอนุรักษ์มวล สมการอนุรักษ์โมเมนตัม สมการอนุรักษ์พลังงาน สมการกึ่ง
การทดลอง สมการยกกําลัง สมการของเบิร์ดและแคลลอร์ การไหลของวัสดุวิสโคอิลาสติกกับความสัมพันธ์
ของเวลาแบบเชิงเส้นและแบบเชิงซ้อน
120313306

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Processing I)
วิชาบังคับก่อน : 120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์ หรือเรียนร่วมกัน
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง การเตรียมพอลิเมอร์ก่อนการผสม และประเภท
ของเครื่องหลอมอัดรีด ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องหลอมอัดรีด ทฤษฎีการขึ้นรูปแบบหลอมอัดรีด ความรู้
เกี่ยวกับประเภทสกรู และหัวรีดแบบต่างๆ การผลิตแผ่นพอลิเมอร์ ฟิล์ม ท่อ โพรไฟล์ เส้นใย การขึ้นรูปแบบ
หลอมอัดรีดรวม การวิเคราะห์หาสาเหตุข้อผิดพลาดจากการผลิต และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ชนิดของพอลิเมอร์ที่
ใช้ขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ โดยใช้เครื่องประเภทเครื่องเป่าฟิล์ม ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
เป่าฟิล์ม ประเภทของเครื่องเป่าฟิล์ม กระบวนการขึ้นรูปด้วยการเป่าฟิล์ม การเป่ายืด ข้อผิดพลาดจากการ
เป่าฟิล์ม เทคนิคที่ควรทราบ ทฤษฎีการเป่าขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าฟิล์มแบบต่างๆ เทคนิคการควบคุมขนาด
ความหนาของผนังฟิล์ม
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120313307

ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การทดลองเกี่ยวกับ การขึ้นรูปแบบ
หลอมอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวและแบบสกรูคู่ การขึ้นรูปแบบอัด การใช้เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติการ
120313308

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Polymer Processing II)
วิชาบังคับก่อน : 120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์ หรือเรียนร่วมกัน
การใช้เครื่องฉีดและการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ในเครื่องฉีด ชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานที่
ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด ตัวแปรในการขึ้นรูปแบบฉีด ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด การ
เป่าขวด การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
120313309

ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
1(0-3-1)
(Polymer Processing Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ ลักษณะตัวแปร
ที่ใช้ในการขึ้นรูป ผลกระทบของตัวแปรความดัน อุณหภูมิ ความเร็ว ต่อสมบัติของชิ้นงานที่ได้จากการฉีด
ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่ได้จากการฉีด เทคนิคพิเศษในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด
แบบต่าง ๆ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานที่ได้จากการฉีด การอภิปรายความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้น
รูปแบบฉีด
120313310

โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
1(0-3-1)
(Polymer Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวนหน่วย
กิตรวม หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา โดยเป็นการนําความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุและการแปรรูปพอลิ
เมอร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ปัญหาด้านวัสดุวิศวกรรม และ/หรือกระบวนการแปรรูปพอลิ
เมอร์และวางแผนในการดําเนินงาน โดยจะต้องมีการสอบเสนอโครงงานพร้อมแผนการดําเนินงานและการ
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสาขาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
หัวข้อ แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
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120313311

โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(0-6-3)
(Polymer Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 120313311 โครงการวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
เป็ น โครงงานต่ อเนื่ อ งจาก 120313310 โครงงานวิ ศ วกรรมพอลิ เ มอร์ 1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
นําเสนอผลงานตามแผนการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้ในโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 พร้อมทั้งบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าสาขา นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานรายละเอียด
ทั้งหมดในการดําเนินงานพร้อมทั้งส่งภายในเวลาที่กําหนด
120313312

สารเติมแต่งพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Additives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของสารเติมแต่ง และกลไกของสารเติมแต่งต่อวัสดุพอลิเมอร์ การเสียสภาพเนื่องจาก
รังสีอัลตราไวโอเลตและความเสถียร ความเสถียรต่อการออกซิไดส์ สารหน่วงการติดไฟ สารลดควันไฟ สาร
เติมแต่งและสารเสริมแรง สารหล่อลื่น สารต้านไฟฟ้าสถิต สารเพิ่มความเสถียรทางชีวภาพ สารให้สี และสาร
อื่นๆ
120313313

พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
3(3-0-6)
(Blend and Composite Polymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของการเสริมแรง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงชนิดต่างๆ เช่น
เส้ น ใยแก้ ว เส้ น ใยคาร์ บ อน สั ด ส่ วนของวั ส ดุ เ สริ มแรง ลั กษณะการจัด เรี ย งตั ว เทคนิคการผสมและการ
กระจายตัววัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์ ประเภทและพฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ
เทอร์โมไดนามิกส์ของการผสมและการแยกตัวของเฟส สมบัติทางความร้อนและสมบัติทางกล กระบวนการ
และวัสดุสําหรับพอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ การนําไปใช้ประโยชน์ ฟิลเลอร์และเส้นใยเสริมแรงในพอลิ
เมอร์เชิงประกอบ
120313314

พลาสติกชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioplastic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิ ย ามของพลาสติ ก ชี ว ภาพ ชนิ ด ของพลาสติ กชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ ากปิ โ ตรเลี ย ม และพอลิ เ ม
อร์ธรรมชาติ วิธีการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพ การนําไปใช้ประโยชน์ สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การเสื่อม
สลายของพลาสติกชีวภาพและการตรวจสอบ
120313315

การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Degradation and Stability of Polymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน ออกซิเจน แสงแดด รังสี มลพิษ
ทางอากาศ ความเครียดเชิงกล ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ปฏิกิริยาไฮโดรไลชิส และปัจจัยอื่น ๆ กลไกที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเสื่อมสลายและความเสถียรของพอลิเมอร์ กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โดยวิธีทางสเปก
โทรสโกปี โครมาโตรกราฟฟี และวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน
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120313316

การยึดติดและกาว
3(3-0-6)
(Adhesion and Adhesives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติเชิงพื้นผิว ทฤษฎีและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการยึดติด ประเภทและองค์ประกอบของ
กาว มาตรฐานการทดสอบการยึดติด เทคนิคและวิธีการทดสอบกาว การทดสอบประสิทธิภาพของสารยึดติด
จากพอลิเมอร์ กาวยางธรรมชาติ กาวพอลิยูริเทน กาวติดโลหะ การใช้ประโยชน์ของกาวในอุตสาหกรรม
120313317

พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Polymers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสังเคราะห์ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของพอลิเมอร์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติเชิงกล ความร้อน ไฟฟ้า แสง และทางเคมี พอลิเมอร์
สําหรับงานวิศวกรรม พอลิเมอร์ใช้งานสมรรถนะสูง และพอลิเมอร์สําหรับใช้งานเฉพาะทาง พอลิเอทิลีน พอลิ
โพรพิลีน พอลิคาร์บอเนต ไนลอน พอลิเอสเทอร์ อะคริลิก และฟลูออโรพอลิเมอร์
120313318

สมบัติของยางและการทดสอบ
3(3-0-6)
(Rubbers Properties and Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงกล และสมบัติการใช้งานด้านต่างๆ ของยาง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ มาตรฐานการทดสอบยางสากล วิธีการทดสอบสมบัติของยาง
เทคนิคและกระบวนการทดสอบทางอุตสาหกรรม
120313319

วิศวกรรมยาง
3(3-0-6)
(Rubber Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัสดุยาง โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของยางชนิดต่างๆ เคมีและเทคโนโลยีของการวัล
คาร์ไนซ์ยาง สมบัติทางกายภาพของยาง วัสดุสําหรับผสมและเสริมแรงให้กับยาง กระบวนการเตรียมและ
ผสมยางกับสารเติมแต่ง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุยาง การออกแบบและวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ยาง การ
ตรวจสอบและทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์ยาง การประยุกต์ใช้ยางในงานวิศวกรรม
120313320

ยางและสารเคมียาง
3(3-0-6)
(Rubbers and Rubber Chemicals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ประเภทต่าง ๆ สมบัติ โครงสร้าง การใช้งาน กระบวนการ
ผลิตยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน ยางบิวทาไดอีน ยางเอทิลีน-โพรพิลีน ยางไน
ไตรล์ ยางคลอโรพรีน ยางอะคริลิ ยางฟลูออโรคาร์บอน ยางซิลิโคน ยางพอลิยูรีเทน สารเคมีสําหรับวัลคาไนซ์
ยาง กลไกและกระบวนการวัลคาไนเซชัน สารเติมแต่งสําหรับผลิตภัณฑ์ยาง
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120313321

เทคโนโลยีน้ํายาง
3(3-0-6)
(Latex Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของน้ํายาง การเก็บรักษา ความเสถียร ของน้ํายาง การทําให้น้ํายางเสียความเสถียร
การผลิตน้ํายางข้นและการทดสอบ การทําน้ํายางโปรตีนต่ํา สมบัติและชนิดของน้ํายางสังเคราะห์ การเตรียม
สารเคมีสําหรับน้ํายาง การคอมปาวด์น้ํายาง การบ่มน้ํายาง การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางโดยกระบวนการจุ่ม
การทําโฟมยาง การหล่อแบบ การทําเส้นยางยืด สายสวนปัสสาวะ และ สายน้ําเกลือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการผลิต
120313322

การจําลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Computational polymer processing)
วิชาบังคับก่อน : 120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์
การพัฒนาแบบจําลองการไหล การลดรูปแบบจําลองการไหล เทคนิคการคํานวณด้วย
ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และแบบบาวน์เดอร์รีเอลิเมนต์ จําลองการไหลในเบ้าพิมพ์
แบบฉีด แบบกดอัด และแบบอัดรีด จําลองการถ่ายโอนความร้อนและปฏิกริยาในเบ้าพิมพ์ระหว่าง
กระบวนการอบคงรูป การจําลองการไหลของวัสดุยืดหยุ่นแบบหนืด การไหลของยางในหัวอัดรีด การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในวัสดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม
120313323

หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(3-0-6)
(Principles of Plastic Mould and Die Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแบ่งประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก ชนิดต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า ส่วนต่างๆ
ของแม่ พิมพ์ และการออกแบบ การเลือกใช้ วั สดุ เ คลือบแม่ พิมพ์ ชิ้น ส่ วนแม่พิมพ์ มาตรฐาน กระบวนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์เป่า การปลดชิ้นงานแบบต่างๆ การออกแบบระบบหล่อเย็น การระบาย
อากาศในแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ที่ใช้เทคนิคการปลดชิ้นงานแบบต่างๆ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
ชิ้นงานที่มีอันเดอร์คัต ทั้งภายนอกและภายใน หลักการออกแบบแม่พิมพ์อัดและการสร้างหัวดาย หลักการ
ออกแบบและชนิดของแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน และชิ้นส่วนต่างๆ
120313324

การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Part Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ เ บื้ องต้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก หลั ก การพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเบื้องต้น การประมาณการต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
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120313325

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
3(3-0-6)
(Rubber Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักวิศวกรรมทั่วไปของผลิตภัณฑ์ยาง สมบัติเชิงกลที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ยาง กรรมวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ยางล้อรถยนต์
สายพาน ยางรองคอสะพาน ซีล โอริง ยางรัดของ

120313326

กระบวนการขึ้นรูปยาง
3(2-3-5)
(Rubbers Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการแปรรูปยาง การออกสูตรยาง การพัฒนาสูตรยาง การเตรียมยางคอมปาวด์การ
ขึ้นรูปยาง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการขึ้นรูปยาง การควบคุมตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปยาง การคํานวณ
ราคาและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปยาง การฝึกปฏิบัติทักษะการขึ้นรูปยาง
120313327

เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Plastic Materials and Processing Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีใหม่ทางด้านวัสดุพลาสติก และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก จาก
งานวิจัยทางวิชาการและการพัฒนาจากภาคอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีไป
ใช้งานจริง หรือลู่ทางในการนําไปใช้งานในอนาคต
120313328

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัย
และสรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313329

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัย
และสรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313330

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัย
และสรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา

59

120313331

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัย
และสรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313332

โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(0-3-1)
(Polymer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 120313801 สหกิจศึกษา
เป็ น โครงงานต่ อยอดจาก 120313801 สหกิ จ ศึ กษา นั กศึ กษาต้องนํ าปั ญ หาทางด้ า น
วิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งนําเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าสาขา นักศึกษาต้องเขียนรายงาน
รายละเอียดต่างๆในการวิเคราะห์พร้อมทั้งส่งภายในเวลาที่กําหนด
120313401

โลหการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
หลั ก การของโลหกรรมการละลาย ประกอบด้ ว ยพลศาสตร์ ค วามร้ อ นของสารละลาย
จลนศาสตร์ของการชะละลาย และการตกตะกอน การสกัดด้วยตัวทําละลายและการแลกเปลี่ยนไอออน
ไฟฟ้ าเคมี ของสารละลาย ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้า และพลังงาน หลักการของโลหกรรมความร้อน
ประกอบด้วยการคํานวณทางพลศาสตร์ความร้อน การคัลไซเนชัน การย่าง การรีดักชัน การสกัดโลหะกลุ่ม
เหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
120313402

โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy and Thermal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกในของแข็งที่เป็นผลึก
อินเตอร์เฟส สารละลายของแข็งและสารประกอบ แผนภูมิสมดุลภาค การแพร่ การแข็งตัว การเปลี่ยนเฟสใน
สถานะของแข็ง รีคอฟเวอรี รีคริสตัลไลเซชันและการเติบโตของเกรน กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและการ
ควบคุ มโครงสร้ า งจุ ล ภาค การอบอ่ อน การอบปกติ การชุ บ แข็ ง การอบคื น ตั ว การอบชุ บ เพื่ อคลาย
ความเครียด
120313403

ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
1(0-3-1)
(Metallurgy and Thermal Processing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
หรือเรียนร่วมกัน
การปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน โดยมีเนื้อหาการปฏิบัติการ
สอดคล้องกับวิชา 120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน
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120313404

โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Non-Ferrous Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญด้านเศรษฐศาสตร์ของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก. พื้นฐานโลหะวิทยาของโลหะนอก
กลุ่มเหล็ก, กระบวนการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก. เทคโนโลยีโลหะวิทยาสําหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะ
วิทยาของวัสดุอลุมิเนียม ทองแดง สังกะสี กระบวนการหลอมอลูมิเนียมผสม กระบวนการหลอมของทองแดง.
กระบวนการหลอมของทองเหลือง การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของอลูมิเนียมผสม
120313405

ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
1(0-3-1)
(Metals Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313107 วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบัติการทดสอบเชิงเคมีของโลหะ การทดสอบหาโครงสร้างผลึกของโลหะ การทดสอบ
คุณสมบัติด้านความร้อน การทดสอบทางการภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
ของโลหะ
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1
3(3-0-6)
(Metal Forming I)
วิชาบังคับก่อน : 120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ หรือเรียนร่วมกัน
ทฤษฎีและกระบวนการหล่อโลหะสมัยใหม่ การออกแบบแม่พิมพ์งานหล่อ การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์งานหล่อ การออกแบบงานหล่อ หลักการเบื้องต้นของการขึ้นรูปโลหะ กระบวนการรีดขึ้นรูป การตี
ขึ้นรูป การรีดขึ้นรูปโลหะผ่านแม่พิมพ์อัดรีด การขึ้นรูปโลหะแผ่นและการขึ้นรูปลึก สาเหตุของข้อบกพร่อง
จากการขึ้นรูปและการแก้ไข
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2
3(3-0-6)
(Metals Forming II)
วิชาบังคับก่อน : 120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ หรือเรียนร่วมกัน
การขึ้นรูปโลหะแข็ง การตีขึ้นรูปแบบอิสระและแบบใช้แม่พิมพ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การตีขึ้นรูป กระบวนการรีดขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปลึก การขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบต่างๆ การวิเคราะห์ด้าน
โลหะวิทยาในกระบวนการขึ้นรูป ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะวิทยาและคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ผ่าน
กระบวนการขึ้นรูป พลังงานที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูป
120313408

ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Forming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1 และ
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2 หรือเรียนร่วมกัน
การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทดลองเกี่ยวกับการขึ้นรูปแบบด้วย
กรรมวิธีการหล่อ การรีด, การฉีด, กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น, กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยการตี, ปฏิบัติการด้าน
โลหะวิทยาหลังการขึ้นรูป
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120313409

การกัดร่อนของโลหะ
3(3-0-6)
(Corrosion of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อน การกัดกร่อนแบบทั่วไป การกัดกร่อน
เฉพาะที่ การกัดกร่อนในบรรยากาศ การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การกัดกร่อนที่มีปัจจัยจากเนื้อโลหะ การกัด
กร่ อ นของวั ส ดุ ที่ รั บ ความเค้ น และที่ มี ค วามล้ า การกั ด กร่ อ นแบบไทรโบ การกั ด กร่ อ นที่ มี ปั จ จั ย จาก
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปูองกันการกัดกร่อน วิธีแคโทดิก วิธีเคลือบผิว และการใช้สารหน่วงการกัดกร่อนการ
กัดกร่อนในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมผลิตและสารวจปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและวิศวกรรมการกัดกร่อน
120313410

โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1
1(0-3-1)
(Metallurgical Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวนหน่วย
กิตรวม หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา โดยเป็นการนําความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุและการแปรรูปโลหะ
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ปัญหาด้านวัสดุวิศวกรรม และ/หรือกระบวนการแปรรูปโลหะและ
วางแผนในการดําเนินงาน โดยจะต้องมีการสอบเสนอโครงงานพร้อมแผนการดําเนินงานและการประมาณ
ค่าใช้ จ่ า ยต่ อคณะกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่งตั้ งจากหั ว หน้ า สาขาเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมของหั ว ข้ อ,
แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
120313411

โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2
3(0-6-3)
(Metallurgical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 120313410 โครงการวิศวกรรมโลหการ 1
เป็นโครงงานต่อเนื่องจาก 120313410 โครงงานวิศวกรรมการขึ้นรูปโลหะ 1 นักศึกษาต้อง
นําเสนอผลงานตามแผนการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้ใน โครงงานวิศวกรรมโลหะ 1 พร้อมทั้งบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าสาขา นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานรายละเอียด
ทั้งหมดในการดําเนินงานพร้อมทั้งส่งภายในเวลาที่กําหนด
120313412

โลหะวิทยาการสกัด
3(3-0-6)
(Extractive Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสกั ด แร่ โ ลหะด้ ว ยกรรมวิ ธี ทางความร้ อนและทางไฟฟ้ า การย่ า งการแยกส่ ว น และ
ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยาตะกรันโลหะ และปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสโดยใช้สารละลายและอิเล็กโทรไลต์ของ
เกลือหลอมละลายเป็นตัวปกคลุม การออกแบบเตาปฏิกรณ์ทางโลหกรรม
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120313413

เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Electrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ํา จลนพลศาสตร์ของการละลายและการตกตะกอน การ
สกัดตั วทําละลายและการแลกเปลี่ ยนไอออน หลักการของโลหวิทยาไฮโดร เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้ํ า
ประสิทธิภาพเชิงพลังงานและกระแส การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในโลหวิทยาไพโร การแคลไซน์ การย่างแร่
และการรีดิวซ์โลหะ การสกัดโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก วิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใน
วิศวกรรมเคมีไฟฟ้า
120313414

วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง
3(3-0-6)
(High-Temperature Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในสิ่งแวดล้อมตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูง กลไกการคืบ การ
แพร่ในตําแหน่งว่างของอะตอม การเคลื่อนตัวของความไม่สมบูรณ์แบบเชิงเส้น การเลื่อนของขอบเกรน การ
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมสําหรับใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิสูง
120313415

การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน
3(3-0-6)
(High Temperature Corrosion and Protection of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง จุดบกพร่องและสมบัติที่
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการกั ด กร่ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง การกั ด กร่ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ภายใต้ บ รรยากาศต่ า ง ๆ ไอน้ํ า
บรรยากาศที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ การป้องกันพื้นผิวโลหะสําหรับการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การกัด
กร่อนที่อุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและวิศวกรรมการกัดกร่อน
120313416

การทดสอบแบบไม่ทําลาย
3(3-0-6)
(Non-Destructive Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจสอบโดยไม่ทําลายวิธีต่างๆ การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึมของของเหลว การ
ตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน การตรวจสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิก
การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี และการตรวจสอบโดยไม่ทําลายด้วยวิธีเฉพาะแบบอื่นๆ การเปรียบเทียบ
และประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
120313417

กรรมวิธีการแข็งตัว
3(3-0-6)
(Solidification Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรากฏการณ์ การถ่ า ยเทเชิ ง มหภาคในการแข็ ง ตั ว การแพร่ ข องอะตอมผ่ า นผิ ว รอยต่ อ
ของแข็งและของเหลว ภาวะไม่เสถียรของผิวรอยต่อของแข็ง และของเหลวโครงสร้างจุลภาคแบบเซลล์ แบบ
เดนไดรต์ แบบยูเ ทกติก และแบบเปริ เทกติ กเมื่อเกิ ดการแข็งตัว โครงสร้า งจุ ลภาคของชิ้ นงานหล่ อ การ
กระจายตัวของธาตุผสมเมื่อเกิดการแข็งตัว และการแข็งตัวแบบเร็วมาก
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120313419

การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน
3(3-0-6)
(High Temperature Corrosion and Protection of Metals)
วิชาบังคับก่อน : 120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง จุดบกพร่องและสมบัติที่
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการกั ด กร่ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง การกั ด กร่ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ภายใต้ บ รรยากาศต่ า ง ๆ ไอน้ํ า
บรรยากาศที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ การป้องกันพื้นผิวโลหะสําหรับการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การกัด
กร่อนที่อุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและวิศวกรรมการกัดกร่อน
120313420

วิศวกรรมการหล่อโลหะ
3(3-0-6)
(Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การงานหล่อเบื้องต้น กระบวนการหล่อโลหะชนิดพิเศษ กระสวนโพรงแบบ ไส้แบบและวัสดุ
ไส้แบบ หีบหล่อทรายและตัวประสาน การทดสอบ และควบคุมสมบัติทรายหล่อ วัสดุทนไฟ เตาหลอม ระบบ
รูเทและรูป้อน การแข็งตัวของชิ้นงานการหล่อโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก การออกแบบชิ้นงาน
หล่อ ความบกพร่องและวิธีแก้ไขชิ้นงานหล่อ ความปลอดภัยในโรงงานหล่อโลหะ
120313421

วิศกรรมการเชื่อมโลหะ
3(3-0-6)
(Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิ ธี การเชื่ อมต่ อโลหะแบบต่ า งๆ การบั ด กรี การแล่ น ประสานการเชื่ อมในสถานะ
ของแข็งและการเชื่อมหลอม ผลของตัวแปร การเชื่อมต่อ โครงสร้างและสมบัติของโลหะ โลหวิทยาการเชื่อม
เหล็กกล้าเฟอร์ริติก เหล็กกล้าออสเทนนิติก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พฤติกรรมของโลหะที่ผ่านการเชื่อมใน
สภาวะการใช้งาน
120313422

ทฤษฏีการเสียรูปแบบพลาสติก
3(3-0-6)
(Theory of Plastic Deformation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ความเค้น ความเครียด และอัตราความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครียดในช่วงพลาสติก ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเสียรูปพลาสติก
120313423

การอบชุบความร้อนโลหะ
3(3-0-6)
(Heat Treatment of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การอบอ่อน การอบปกติ การชุบแข็ง การอบคืนตัว การควบคุมบรรยากาศภายในเตา การ
ชุบแข็งพื้นผิว โดยกรรมวิธีอาบคาร์บอน และอาบไนโตรเจน การอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าพิเศษ
เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
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120313424

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
(Iron Steel Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาถลุงแบบพ่นลม การผลิตเหล็กโดยวิธีรีดิวซ์โดยตรงและวิธี
ทางเลือกอื่น การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสิกออกซิเจน เตาอาร์คไฟฟ้า กระบวนการรีไฟนิง กระบวนการ
หล่อแบบต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
120313425

โครงงานวิศวกรรมโลหการ
1(0-3-1)
(Metallurgical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 120313801 สหกิจศึกษา
เป็ น โครงงานต่ อยอดจาก 120313801 สหกิ จ ศึ กษา นั กศึ กษาต้องนํ าปั ญ หาทางด้ า น
วิศวกรรมโลหการที่ได้จากสหกิจศึกษา มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมทั้งนําเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าสาขา นักศึกษาต้องเขียนรายงานรายละเอียด
ต่างๆในการวิเคราะห์พร้อมทั้งส่งภายในเวลาที่กําหนด
120313426

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมโลหการที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัยและ
สรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313427

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมโลหการที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัยและ
สรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313428

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมโลหการที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัยและ
สรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
120313429

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 4
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical Engineering IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมโลหการที่เป็นปัญหาที่สามารถศึกษาหรือวิจัยและ
สรุปผลได้สําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
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120313701

วัสดุทั่วไปและการประยุกต์ใช้
(3-0-6)
(General Materials and Applications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การจําแนกประเภทของวัสดุ วัสดุโลหะ วัสดุอโลหะ กระบวนการผลิตและแปรรูปโลหะและ
อโลหะ การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเลือกใช้วัสดุและความปลอดภัยในการใช้งาน วัสดุสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้การจําแนกประเภทของวัสดุ วัสดุโลหะ วัสดุอโลหะ กระบวนการผลิตและแปรรูปโลหะและอโลหะ
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเลือกใช้วัสดุและความปลอดภัยในการใช้งาน วัสดุสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้
120313801

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education )
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ต่ํากว่า 70%
สหกิจศึกษา เป็นวิชาฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาจะเข้าไปทําางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการจริง โดย
มี ระยะเวลาการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา การทํางานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและให้คะแนน
ร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาต้นสังกัดและผู้ประกอบการภายหลังเสร็จสิ้นการ ทํางาน
นักศึกษาจะต้องรายงานการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการประเมิน นักศึกษาต้องเข้า
อบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 30 ชั่วโมง ตามที่ภาควิชาจะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา
120313802

การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-240-0)
(Industry Internship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกงานในสถานประกอบการ การเรียนรู้วิธีการทํางาน การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิตไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลเป็นแบบ S หรือ U
120413106

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม รูปแบบ
ของการจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร
ระบบการผลิตแบบผลัก ระบบการผลิตแบบดึง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี การจัดลําดับและการจัด
ตารางการผลิต การจําลองปัญหาและกรณีศึกษา
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120413107

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
หลักการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ ขอบข่ายงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การ
บริหารงานควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ ความผันแปรและความสามารถของ
กระบวนการ แผนภูมิการควบคุม การสุ่มตัวอย่าง การควบคุมและวิธีการดําเนินการตรวจสอบงานควบคุม
คุณภาพ การใช้ตารางสุ่มตัวอย่างมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
120413108

การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบผังโรงงานเบื้องต้น ปัญหาของการวางผังโรงงาน การประเมินทางเลือกผัง
โรงงาน การกําหนดทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม
120413109

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสีย การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การควบคุม
อันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้ําและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุความร้อน แสง เสียง การ
สั่นสะเทือน รังสี สารเคมี การระบายอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมินประสิทธิภาพความ
ปลอดภั ย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยง อุ ปกรณ์ ป้องกัน ภัยส่ว นบุคคล มาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทํางาน
120513101

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
การจําแนกความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุ ในทาง
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ ของแรงต่างๆ ที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การสมดุล
ของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสียดทาน โครงสร้าง
ข้อหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
120513201

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการ
เขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิวงาน การบอกค่าพิกัดความ
คลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพช่วยการสเกตแบบด้วยมือ
การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
67

120513304

ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
การปฏิบัติการทางวิศวกรรมทางการวัดทางวิศวกรรม การคํานวณและวิเคราะห์ความไม่
แน่นอน การใช้เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ และความเครียด การทดสอบหาค่าแรงบิด การทดสอบหา
ค่าแรงเฉือน การทดสอบความล้าของวัสดุ ปฏิบัติการทางด้านอุณหพลศาสตร์ และการกลศาสตร์ของไหล วัฏ
จักรการปรับอากาศ การนําความร้อน การพาความร้อน การไหลภายในท่อ การทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของปั๊มน้ํา
130013005

สถิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม มาตรการวัด สถิติเชิงพรรณนา
สถิติเชิงอนุมาน สมมุติฐานหลัก สมมุติฐานตรงข้าม การแจกแจงแบบปกติ สถิติที่ไม่มีพารามิเตอร์ ความเสี่ยง
สัมพัทธ์ อัตราส่วนคี่ สถิติที่มีพารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
130113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมและการ
จัดเรียงอิเล็กตรอน สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์
เคมี พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิชั่น เทอร์โมเคมี เคมีไฟฟ้า
130113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา
130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
130203101

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรงและ
ระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร
จริง และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ
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130203102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูล
ฐานอนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวใน
ปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์
130203103

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์
เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม

130313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิ
เลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก ปิตส์ ความเข้มและ
ระดับความเข้ม เสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัม
เชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎ
แห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อน และกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎ
ของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล
130313006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313005 ฟิสิกส์ 1

130313007

1(0-2-1)

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทาง
เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บ
ประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ตัว
เหนี่ยวนํา สารแม่เหล็ก วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า
การกระเจิ งแบบคอมป์ตั น รั งสี เอ็ กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิ ภาค อะตอมหลายอิ เล็ กตรอน ทฤษฎี
แถบพลังงาน โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
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130313008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313007 ฟิสิกส์ 2

1(0-2-1)

130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
1(0-2-1)
(Human Body and Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบและการทํางานของส่วนต่างๆของร่างกายเบื้องต้น ระบบการเคลื่อนไหว ระบบ
หัวใจ ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างง่าย
130503011

สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานทางสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น ค่า
คาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด สถิติอนุมาน การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ย และการใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ในการแก้ ปั ญ หาทางด้ า นวิ ศ วกรรมและ
วิทยาศาสตร์
140103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์
จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
ตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
140103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์
จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้าง ซับซ้อนและย่อหน้า
ขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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140103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อ และ การย่อความ
การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
140103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
กลวิธีการอ่าน การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และการเดา
ความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการ
อ่านโดยการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
140103013

การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
วิชาบังคับก่อน : 140103012 การอ่าน 1
กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการใช้กลวิธีที่ได้
ศึกษาจากวิชาการอ่าน1ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านและการสร้างความ
เข้าใจด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
และสรุปประเด็นสําคัญในการอ่าน
140103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ประโยคใจความเดียว ประโยค ใจความรวม
และประโยคใจความซ้อน การเขียนโครงร่าง การเขียนย่อหน้า และการเขียนลําดับเรื่องโดยเลือกใช้คําศัพท์ ที่
สอดคล้องกับบริบท
140103015

การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 140103014 การเขียน 1
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ประโยคใจความรวม การเขียนความเรียง
ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบายและการเขียนรายงาน
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140103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
140103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว การสมัครงาน การทํางาน และเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
140103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ บันทึกต่าง ๆ
การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การอธิบายตําแหน่ง
หน้าที่การงาน และสินค้าของบริษัท การเขียน การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ
140103019

ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลองโดยใช้
เอกสารอ้างอิง การนําเสนอผลงาน
140103020

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรี ยนรู้ขบวนการเทคนิ ค และภาษาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการอุ ตสาหกรรม เน้ นการใช้
ภาษาอังกฤษเทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติทักษะ
ทางด้านการพูดและการเขียน
140203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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140203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
140203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน เงิน
เฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสังคม
140203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม รูปแบบความเป็น
เจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ
140303101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และรับรู้ของบุคคล เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพและการปรับปรุง
บุคลิกภาพ อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมและการปรับตัวอยู่ในสังคม
140303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา การนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจูงใจ
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางาน การสร้างทีมงาน พฤติกรรมกลุ่ม
การมอบหมายงาน
การสอนงานและการสื่อสารในที่ทํางาน
140303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การ
พัฒนาตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทํางานร่วมกัน การบริหาร
ความขัดแย้ง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
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140303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดและ
หลักธรรมทางศาสนา หลักเกณฑ์และการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบริหารเวลา การเรียนรู้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลต่อครอบครัวและสังคม กระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
140303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทํางานของสมอง ความสําคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมอง ซีกซ้าย
และซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะ
ของนักคิด
เชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะพิเศษของความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
140303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวั ฒนาการต่า ง ๆ เกี่ ยวกับ กีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่ แรกเริ่มจนถึงปัจ จุบั น ฝึกให้ มีทักษะ
พื้นฐานนําไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์และทัศนคติที่ดี
140303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติกีฬาวอลเลย์บ อล การฝึกทักษะเบื้ องต้ น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา และ
สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
140303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การ
เตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบื้องต้นไปใช้ใน การเล่นแบดมินตันได้ การ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
140303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
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140303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม สามารถ
นําทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี
140813901

จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน ธรรมในการครองคน ธรรมในการครอง
งาน สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลักษณะต่างๆ การบริหารอารมณ์ การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึง
สภาพชีวิตอันคุณค่าพึงประสงค์ในหน้าที่การงาน
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตร
3.5.1 นางสาวเกศราพร วทัญญู
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. K. Tuchida, K. Wathanyu, C. Auechalitanukul and S. Surinphong, “High
Temperature Performance of TiAlON Thin Films” , Advanced Materials Research,
Vol. 622-623, 2013, pp.690-694.
2. K. Tuchida, K. Wathanyu, and S. Surinphong, “High Temperature Tribological
Characterization of Ti-Based Coatings on HastelloyX”, Advanced Science Letters,
Vol.19, 2013, pp.913-917.
3. K. Tuchida, K. Wathanyu and S. Surinphong, “ Thermal Oxidation Behavior of
TiAlCrSiN and AlCrTiN Films on HastelloyX” Advanced Materials Research, Vol.
486, 2012, pp. 400-405.
4. K.Wathanyu and S.Rojananan, “Microstructures and Hardness and Electrical
Conductivity of Silver-Metal Oxides Electrical Contact Materials” Advanced
Materials Research, Vol. 486, 2012, pp. 529-532.
5. K.Wathanyu and S.Rojananan, “Microstructures and Hardness of Silver Alloys after
Internal Oxidation Process” Advanced Materials Research, Vols. 194-196, 2011, pp.
1217-1220.
1.

2.

3.

4.

ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
Theerapong Boonyuen, Rattana Klakhaeng, Sakaya Nakhonchan, Chulsiri
Sringamphong and Kessaraporn Wathanyu, “The Reduction of Blister Defect for
Aluminum Frame Hard Disk Drive by Die Casting Process” International Senior
Project Conference in Engineering and Technology, 24-27 March 2010, KMUTT,
Bangkok, Thailand.
Nattarika Chamsri, Suangrat Athimuttithum, Surapan Homchan, Chulsiri
Sringamphong and Kessaraporn Wathanyu, “Increased Life Time of Cutting Die
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3.3.2 นางสาวรัตนาภรณ์ มั่นทุ่ง
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
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Mono-and Di-Oleate Content Obtained via Esterification of Glycerol and Oleic
Acid" The 6th Graduate Research Conference 2012, 8-9 September 2012,
Udonthani Rajabhat University, pp. 1390-1397.
3.3.3 นางสาวเสาวลักษณ์ คงเอียง
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. S.Kongiang, T.Plookphol, J.Wannasin, and S.Wisutmethangoon, "Effect of the
Two-Step Solution Heat Treatment on the Microstructure of Semisolid Cast
7075 Aluminum Alloy", Advanced Materials Research, Vols. 488-489, 2012, pp.
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Strontium Addition on the Microstructure and Mechanical and Mechanical
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Science, Engineering and Technology, Vol. 79, 2013.
3.3.4 นายณฐพนธ์ ภูผิวแก้ว
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. S.. Riyajan, N. Phupewkeaw, S. Maneechay, A. Kowalczyk, “An emulsion from green
epoxidized skim rubber blended with poly(vinyl alcohol) for use as a bioadhesive”.
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low-protein skim”, Kautschuk Gummi Kunstatoffe, Vol.3, pp. 27-32, 2011.
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5. K. Nawamawat, N. Phupewkeaw, J.T. Sakdapipanich, “Characterization of
Purified skim rubber by Alkali treatment for Pressure sensitive Adhesive
Application”, Kautschuk Gummi Kunststoffe, Vol. 4, pp. 147-151, 2008
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Technology, Vol. 80, n° 2, pp. 212-230, 2007.
7. สอาด ริ ย ะจั น ทร์ , ณฐพนธ์ ภู ผิ ว แก้ ว ม “กาวหรื อ สารยึ ด ติ ด จากยางธรรมชาติ ”
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านการ
พัฒนาแปรรูปโลหะและพอลิเมอร์ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องจักรกล อุตสหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น จํานวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
(2) มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
(4) มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
(5) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่น
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ในกรณีฝึกงาน 240 ชั่วโมง สําหรับโครงการปกติ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 สําหรับโครงการสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนสําหรับโครงการปกติ และจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนและภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 สําหรับโครงการสหกิจศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาต้องทําโครงงาน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มี
ขอบเขตโครงงานและแผนการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน มี การประมาณการงบประมาณที่ เ หมาะสม และ
สามารถดําเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด การดําเนินการทําโครงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
โดยนักศึกษาโครงการปกติต้องผ่านรายวิชา โครงงานวิศวกรรม 1 และ โครงงานวิศวกรรม 2 โดยในส่วน
แรกนักศึกษาต้องสอบนําเสนอโครงงานและส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานประมาณ
กลางภาคการศึ กษา และก่ อนจบภาคการศึ กษานั กศึ กษาต้ องส่ งรายงานความก้ าวหน้ า ของโครงงาน
โครงงาน ในส่วนที่ 2 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีการปรับแต่ง
แผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษาต้องวิเคราะห์ สรุปผล และ
เขี ย นรายงานปริ ญ ญานิ พนธ์ ใ ห้ ถู กต้ องและสมบู ร ณ์ รวมทั้ งต้ อ งสอบการนํ า เสนอผลที่ ไ ด้ จ ากการทํ า
โครงงาน ในส่วนของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาโครงงาน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องนําประสบการณ์จาการฝึกงานสหกิจศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมถึงใช้หลักทฤษฎีในการ
อธิบายการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาที่ได้ดําเนินการในช่วงการฝึกสหกิจศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิชาโครงงานก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การค้นคว้าและการนําเสนอผลงาน และให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิชาโครงงานวิศวกรรมการวัสดุและกระบวนการผลิตมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในด้านต่างๆ
ดังนี้
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม: พัฒนาผู้เรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา
5.2.2 ความรู้: มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
5.2.3 ทักษะทางปัญญา: พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย การทํางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: ทักษะใน
การวิเคราะห์และนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและนําเสนอผลงาน
5.3 ช่วงเวลา
วิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และวิชาโครงงานวิศวกรรม 2 เปิดให้ลงทะเบียนได้ทั้งภาคการศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย แต่วิชาโครงงานวิศวกรรม 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษาฤดูร้อนใน
กรณีที่เป็นวิชาสุดท้ายในการสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาที่
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 ได้ต้องเข้าเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด นักศึกษาต้อง
เรียนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน
2 ได้
5.4 จํานวนหน่วยกิต
โครงงานของนักศึกษาโครงการปกติรวมทั้งสิ้น 4 หน่วยกิต ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1
จํานวน 1 หน่วยกิต และวิชาโครงงานวิศวกรรม 2 อีก 3 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4 ส่วนโครงงานของนักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้น 1 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 2
5.5 การเตรียมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการเตรียมการทั้งในด้านบุคลากรให้คําแนะนําช่วยเหลือ
ทางวิชาการและด้านงบประมาณสนับสนุนโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คําแนะนํา ติดตามการ
ทํางานของนักศึกษา และจัดตารางเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบ โดยที่นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
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ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจเอง คณะวิศวฯ จัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใน
การทําโครงงาน โดยที่รายการวัสดุต้องได้รับการอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
วิชาโครงงานวิศวกรรม 1 มีการประเมินนักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกเป็นการสอบการ
นํา เสนอโครงงานและการทํ า รายงานการศึ กษาความเป็ น ไปได้ ของโครงงานตอนประมาณกลางภาค
การศึกษา และการประเมินครั้งที่ 2 ก่อนจบภาคการศึกษาเป็นการทํารายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
วิชาโครงงานวิศวกรรม 2 มีการประเมินนักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกตอนประมาณกลางภาค
การศึ กษาเป็ น การทํ า รายงานความก้ า วหน้า ของโครงงานครั้ งที่ 2 ซึ่ งนั กศึกษาอาจปรั บ แต่ งแผนการ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายตามที่จําเป็น การประเมินครั้งที่ 2 เป็นการเขียนรายงานปริญญานิพนธ์และการ
นําเสนอผลที่ได้จากการทําโครงงานในตอนจบภาคการศึกษา
สําหรับ นักศึกษาโครงการสหกิ จศึ กษาที่ ลงทะเบีย นเรีย นวิ ชาโครงงานวิ ศวกรรมนั้น จะมี การ
ประเมิน 2 ครั้งโดยการประเมินครั้งแรกนั้นจะให้นักศึกษานําเสนอสิ่งที่ได้ฝึกฝนผ่านการฝึกงานสหกิจ
ศึกษา ในส่วนของการประเมินครั้งที่ 2 นั้นจะให้นักศึกษาเขียนรายงานความรู้ด้านวิศวกรรมที่ได้นําไปใช้
ในการฝึกงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้งให้นําเสนอต่อกรรมการประเมินในตอนจบภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และทําหน้าที่ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เป็นพลเมืองดี
เคารพในสิ ท ธิ ทางปั ญ ญาและข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการ
จัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
2. ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ ส่ ง เสริ ม แนวความคิ ด ด้ า นบวกในการใช้ ชี วิ ต กระตุ้ น ให้
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
นักศึ กษามีจิต สํา นึกสาธารณะ โดยการสอดแทรกแนวคิ ด
ต่างๆในระหว่างการเรียนการสอน ยกตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดี
ให้กับนักศึกษาได้เห็นทั้งสองแง่มุม
3. มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง รายวิ ชาบั งคั บของหลัก สูต รต้อ งปู พื้น ฐานของศาสตร์แ ละ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ปฏิบัติการ แบบฝึกหัดโครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อ เข้าใจการประยุกตองคความรู้กับปัญหาจริง
ในระดับสูงขึ้นไปได้
4 . มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทยปัญหาที่
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
5. คิดเป็นทําเป็นมีความคิดริเริม่ สร้างสรร และ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทยปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปtญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจํา
6. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มี โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดแบบ
ทักษะในด้านการทํา งานเป็นหมู่คณะ และ คณะทํางานแทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้
สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างหมาะสม นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็นหมู่คณะ
7. สามารถติดต่อสื่อสารกับผูร้ ่วมงานและผู้อื่นได้ ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
เป็นอย่างดี
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นําเสนอในชั้นเรียนและเผยแพร่
ความรู้ ที่ ไ ด้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกั น หรื อ ให้ กั บ ผู้ ส นใจ
ภายนอก
8. มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทยภาษา มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
ต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ในการ หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริม ให้เกิดการแสวงหาความรู้ ที่
ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้
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2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ซึ่งอาจจะ
อยู่ในผลการเรียนรู้อย่างเป็นทางการหรือแทรกอยู่ในการสอนอย่างไม่เป็นทางการ
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่
ประกอบคุณงามความดี เสียสละและทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และกิจกรรมวิปัสสนา
3. มีการตักเตือนหรือภาคทัณฑ์นักศึกษาที่ทําผิดกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการทํางาน เป็น
ทีมและเดี่ยว
2. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ การลอกงานผู้อื่นมาส่ง หรือการผิด
กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ
3. ประเมินจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของภาควิชา
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
5. ให้นักศึกษาประเมินตัวเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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4.
5.
2.2.2
1.

สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตรและครอบคลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอั ต โนมั ติ ทั้ ง การ บรรยายทางทฤษฎี การฝึ ก ปฏิ บั ติ การทํ า รายงานหรื อ
โครงงาน การสัมมนา การดูงานนอกสถานที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทํา
ปริญญานิพนธ์
2. ให้มีการฝึกงานในภาคอุตสหกรรม และเชิญผู้ประกอบการหรือศิษย์เก่ามาเป็นผู้บรรยาย
พิเศษ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การ
ทดสอบย่ อย การสอบกลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย น ประเมิ น จากรายงานหรื อ
โครงงานที่มอบหมายให้ทําในแต่ละรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากผลความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ และประเมินจากการสอบป้องกัน
เมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์
2. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
3. ให้นักศึกษาประเมินความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้ารายละเอียดทางเทคนิคด้วยตัวเอง
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สังเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถคิด วิเ คราะห์ และแก้ไขปัญ หาด้านวิศวกรรมได้อย่า งมีร ะบบและเหมาะสม
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. แนะนําวิธีการที่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตัวเอง
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา
3. มีรายวิชาโครงงานเพื่อให้นักศึกษารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการค้นคว้า
เพิ่มเติม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
2. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากรายงานหรือ
โครงงานที่มอบหมายให้ทําในแต่ละรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากผลความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์ และประเมินจากการสอบป้องกัน
เมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์
3. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เข้ า ใจและยอมรั บ ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม
สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มี กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกวิ ช าเรี ย นให้ มี ก ารทํ า งานเป็ น กลุ่ ม และการทํ า งานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในสายวิชาชีพของตัวเอง
2. ในหลักสูตร ให้เรียนรายวิชาภาษา 4 รายวิชา
3. สอดแทรกจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานในรายวิชาต่าง และ
มีรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
4. ปลูกฝังนักศึกษาเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมเมื่อนักศึกษาออกไปฝึกงานหรือดูงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ย น หรื อ การนํ า เสนอโครงงาน และสั งเกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาในด้านความปลอดภัย
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาขณะออกไปฝึกงานหรือดูงาน ประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการสื่ อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าว อาทิ
การทํ า รายงาน และการนํ า เสนอหั ว ข้ อ โครงงาน การสอบก้ า วหน้ า และการสอบ
ป้องกันปริญญานิพนธ์
2. มีการใช้ระบบการจัดการความรู้และการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (elearning) ในบางรายวิชา ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์สื่อสารผ่าน
ระบบได้
3. นักศึ กษาได้ฝึ กทักษะการใช้เครื่องมือการคํ านวณ คอมพิ วเตอร์ และเครื่ องมื อทาง
วิศวกรรมในรายวิชาต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงงาน
และปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประเมินจากการนําเสนอหัวข้อโครงงาน การสอบ
ก้าวหน้าและการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
2. ประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
3. ประเมินจากผลการเรียนวิชาปฏิบัติที่มีการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตนี้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ รวมถึ งเข้ าใจถึ งบริ บ ททางสั งคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับ ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
1. มีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั กการที่ สํา คั ญ ทั้ งในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บั ติ ใน
เนื้ อ หาของสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า นทางวิ ศ วกรรม มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
การประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี การที่ เ หมาะสม รวมถึ งการประยุ กต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง
ได้
5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบและเหมาะสม
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รู้จั กบทบาท หน้ าที่ และมี ความรับ ผิ ดชอบในการทํ างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการสื่ อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา

90

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
140103014 การเขียน 1
(Writing I)
140103005 การเขียน 2
(Writing II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversion I)

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

   



2. ความรู้



  

     

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา



    

  



   

         







 





  



 

 

  







 

 

  



 





  





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา
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140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversion II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
140103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
130013005 สถิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัย
(Basic Statistics for Research)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
(Human Body and Health)
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

3(3-0-6)



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

 



  

   



 

    

3(3-0-6)

  











3. ทักษะทาง
ปัญญา



 

3(3-0-6)

1(1-0-2)

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา
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140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6)
(Social, Economics and Politics Dimension)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา

93

140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
140303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)



2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

94

จ. กลุ่มวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
120113701 พื้นฐานเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Introduction to Petrochemical
Technology)
120213401 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิต
3(3-0-6)
ประจําวัน
(Household Electrical Applicance in Daily
Life)
120313701 วัสดุทั่วไปและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(General Materials and Applications)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(English for Industrail Management)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

 



2. ความรู้

 

  



   

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

95

140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)

 

2. ความรู้

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา

         

 

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

130113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineer)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา

96

130313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
130313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

3(3-0-6)
1(0-2-1)



2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

            

        

             

        

3(3-0-6)



1(0-2-1)



            

        

            

        

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
(Basics Electrical Engineering)

3(2-2-5)

• ο

3(3-0-6)

• ο

•
•
96

ο
ο

•

ο

ο •

•

ο

ο •

•

ο
ο •

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา
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120213500 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basics Electrical Engineering Laboratory)
120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials)
120313107 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
120313108 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
•

3. ทักษะทาง
ปัญญา

ο •







   



2. ความรู้







ο •
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ο •


  





ο •




      













  





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

98

120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1)
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)
130503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineering and Scientists)
120413201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Behavior of Materials)
120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ 3(3-0-6)
(Material Characterization)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(3-0-6)
(Deterioration of Materials)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
 



2. ความรู้

  





















  













3. ทักษะทาง
ปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

99

120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Selection and Design)
120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Failure Analysis of Materials)
120313207 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนในกระบวน 3(3-0-6)
การวัสดุ
(Transport Phenomena in Material
Processing)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control System)
120413106 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
120413107 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

100

120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
120313301 เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Testing Laboratory)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Rheology)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา

101

120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1

3(3-0-6)



1(0-3-1)

(Polymer Processing Laboratory I)

120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2

3(3-0-6)

(Polymer Processing Laboratory II)

120313310 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Polymer Engineering Project I)
120313311 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Project II)
120313312 สารเติมแต่งพอลิเมอร์
(Polymer Additives)

1(0-3-1)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

3. ทักษะทาง
ปัญญา







 

 

  





 









 

 

  





 





1(0-3-1)

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

102

120313313 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
3(3-0-6)
(Blend and Composite Polymers)
120313314 พลาสติกชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioplastic)
120313315 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของ
3(3-0-6)
พอลิเมอร์
(Degradation and Stability of Polymers)
120313316 การยึดติดและกาว
3(3-0-6)
(Adhesion and Adhesives)
120313317 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Polymers)
120313318 สมบัติของยางและการทดสอบ
3(3-0-6)
(Rubbers Properties and Testing)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

103

120313319 วิศวกรรมยาง
3(3-0-6)
(Rubbers Engineering)
120313320 ยางและสารเคมียาง
3(3-0-6)
(Rubbers and rubber Chemicals)
120313321 เทคโนโลยีน้ํายาง
3(3-0-6)
(Latex Technology)
120313322 การจําลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Computational polymer processing)
120313323 หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(3-0-6)
(Principle of Plastic Mould and Die Design)
120313324 การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Part Design)
120313325 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
3(3-0-6)
(Rubber Manufacturing)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

104

120313326 กระบวนการขึ้นรูปยาง
3(3-0-6)
(Rubber Processing)
120313327 เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
(Plastic Materials and Processing
Technology)
120313328 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering I)
120313329 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering II)
120313330 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3 3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering III)
120313331 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4 3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering VI)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

105

120313332 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(0-3-1)
(Polymer Engineering Project)
120313401 โลหการเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Metallurgy)
120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทาง 3(3-0-6)
ทางความร้อน
(Physical Metallurgy and Thermal
Processing)
120313403 ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวน 1(0-3-1)
การทางความร้อน
(Metallurgy and Thermal Processing
Laboratory)
120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-6)
(Non-Ferrous Metallurgy)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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




2. ความรู้





















  













3. ทักษะทาง
ปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

106

120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
1(0-3-1)
(metal Testing Laboratory)
120313406 กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 1
3(3-0-6)
(Metal Forming Processing I)
120313407 กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 2
3(3-0-6)
(Metal Forming Processing II)
120313408 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
1(0-3-1)
(Metal Forming Laboratory)
120313409 การกัดกร่อนของโลหะ
3(3-0-6)
(Corrosion of Metals)
120313410 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1
1(0-3-1)
(Metallurgical Enginereing Project I)
120313411 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2
3(0-6-3)
(Metallurgical Enginereing Project II)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

107

120313412 โลหะวิทยาการสกัด
3(3-0-6)
(Extractive Metallurgy)
120313413 เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Electrochemistry)
120313414 วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง
3(3-0-6)
(High-Temperature Materials)
120313415 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและ 3(3-0-6)
การป้องกัน
(High Temperature Corrosion and
Protection of Metals )
120313416 การทดสอบแบบไม่ทําลาย
3(3-0-6)
(Non-Destrictife Testing)
120313417 กรรมวิธีการแข็งตัว
3(3-0-6)
(Solidification Processing)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

108

120313419 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและ 3(3-0-6
การป้องกัน
(High Temperature Corrosion and Prtection
of Metals
120313420 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
3(3-0-6)
(Foundry Engineering)
120313421 วิศวกรรมการเชื่อมโลหะ
3(3-0-6)
(Welding Engineering)
120313422 ทฤษฎีการเสียรูปแบบพลาสติก
3(3-0-6)
(Theory of Plastic deforamtion
120313423 การอบชุบความร้อนโลหะ
3(3-0-6
(Heat Treatment of Metals)
120313424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6
(Iron Steel Making)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

109

120313425 โครงงานวิศวกรรมโลหการ
1(0-3-1)
(Metallurgical Enginereing Project)
120313426 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical
Engineering I)
120313427 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical
Engineering II)
120313428 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 3
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical
Engineering III)
120313429 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 4
3(3-0-6)
(Special Topics in Metallaugical
Engineering IV)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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




2. ความรู้
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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

รายวิชา

110

120313801 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
120313802 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม
(Ethic for Profession)

6(0-540-0)
0(0-240-0)

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
มีคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบปลาย
ภาคแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามแผนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งจากคะแนนสอบปลาย
ภาคและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาฯจัดทําแบบสํารวจการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยให้บัณฑิตและผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ ป ระเมิ น หรื อ ทํ า การสั ม ภาษณ์ ในคาบระยะเวลาต่ า งๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ น ต้ น
นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรู้โดยตรง ภาควิชาฯจะสํารวจตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา อาทิ
ก. ภาวะการได้ง านทํา ของบัณ ฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็น ต่อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
ข. ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
ค. ตําแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
นอกจากนี้ภาควิชาฯจะสํารวจข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.3 การสํารวจภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต
ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของระยะเวลาในการหางานทํ า
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึ งพอใจในบั ณฑิ ต ที่ จ บการศึ กษาและเข้ า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.5 การขอความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกที่ ร่ ว มปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร และตรวจสอบ
หลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
ขั้นที่ 1 : มี การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใหม่ ให้ รู้ จั ก ภาควิ ช า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ เ ข้ าใจ
วัต ถุ ประสงค์ และเป้ า หมายของหลั กสู ตรตามแนวคิด ของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ โดยจั ดให้ มีอาจารย์
พี่เลี้ยง เพื่อให้คําแนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
ขั้นที่ 2 : ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
ขั้นที่ 3 : ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 : อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 5 : มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ เพื่อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นที่ 6 : มอบหมายให้ อ าจารย์ ใ หม่ ศึ ก ษาและสั ง เกตการสอนในห้ อ งเรี ย นจากอาจารย์ ผู้ มี
ประสบการณ์ ในรายวิชาที่จะสอน และ/หรือให้ทดลองสอนร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และประเมิน
การสอน
ขั้นที่ 7 : ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้เข้าอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการ
สอนเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือและหน่วยงานนอก
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ เ ข้ า อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั กษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและหน่วยงานนอก
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนที่การประชุมวิศวกรรมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป และ
ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.5 การจัดทําเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่านทําหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้กํากับดูแล ให้คําแนะนํา และกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการจะวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน โดยจะมี ก ารประชุ ม คณาจารย์ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาค
การศึกษาในแต่ละภาค
1.2 อาจารย์ผู้สอนจะได้รับมอบหมายให้ทํารายละเอียดวิชาก่อนเปิดการศึกษา และรายงานผล
รายวิชาภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมี
หน้าที่ที่ต้องส่งข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาคและ/หรือผลคะแนนของนักศึกษาให้ทันตามกําหนด
ของคณะฯ
1.3 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
ปลายภาคแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามแผนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งจากคะแนนสอบ
ปลายภาคและผลการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องทําตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
หรือชี้แจงเหตุผล
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการติดตามและรวบรวมข้อมูลจาก
การประเมิน รายวิ ชาโดยนั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยน และการประเมิน หลั กสู ตรโดยบั ญฑิ ตและผู้ใช้บั ณฑิ ต
สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รายงาน
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯจั ด สรรงบประมาณประจํ า ปี ทั้ งงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ ให้ ภ าควิ ช าฯอย่ า ง
เพี ย งพอในการจัด ซื้ อตํา รา สื่ อการเรีย นการสอน โสตทั ศนู ปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์ วัส ดุ ครุภั ณฑ์ สํา หรั บ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสาธารณู ป โภคอื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯจัดสรรห้องเรียนให้ภาควิชาฯเพื่อใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีโสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในห้องเรียนให้บริการ นอกจากนี้คณะฯยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ ในการฝึ กปฏิ บั ติการคอมพิว เตอร์ ในการทํา การทดลองและการฝึกปฏิบั ติ การ อื่ น ๆ ภาควิช าฯมี
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา การนอกจากนี้ยังมี
ความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือและ
ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่เป็นวัสดุที่จําเป็นต่อการเรียนการสอนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรจากคณะฯ ภาควิชาฯจัดสรร
งบประมาณให้คณาจารย์สามารถจัดซื้อวัสดุเหล่านั้นได้ ในด้านหนังสือ ตําราและสื่อการสอน ภาควิชาฯ
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ อาจมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้สํานัก
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเสนอแนะทรัพยากรที่จําเป็นเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และให้นักศึกษา
ประเมินความพอเพียงในการใช้สื่อของอาจารย์แต่ละรายวิชาอีกด้วย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรั บ อาจารย์ ใหม่ จ ะทํ า ในกรณี ที่ มี ส าขาวิ ช าใหม่ ที่ ไม่ ต รงตามคุ ณ วุ ฒิ ข องคณาจารย์ ใ น
ภาควิชาฯ หรือในสาขาที่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนเนื่องจากการเกษียณอายุหรือจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุ งหลั กสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุ เป้า หมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา และช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรได้ในกรณีที่
เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ ดังนั้นภาควิชาฯจึงมีนโยบายเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนั บ สนุ น ควรมีวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่เ กี่ ยวข้ องกั บภาระงานที่ รั บ ผิ ดชอบ และมี ความรู้
ทางด้านสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้การทํางานและมีจิตใจบริการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร สามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถาม
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รในเบื้ อ งต้ น ได้ จึ งต้ องมี ก ารมอบหมายให้ บุ ค ลากรศึ กษาหลั กสู ต รและการปรั บ ปรุ ง
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อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บุคลากรต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
จึงจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชาฯจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียน และการ
เรียน การทําโครงงาน โดยอาจารย์ต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมี ผู้ช่ วยหั วหน้าภาคฝ่ายวิช าการที่ สามารถให้ คํา แนะนําในเรื่องหลั กสู ตร การ
แนะนําแผนการเรียน การเลือกและการวางแผนสําหรับอาชีพ และคําถามด้านวิชาการอื่น ๆ และผู้ช่วย
หัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษาทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับ ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่น คําร้ องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งต้องอยู่ในกฎระเบียบ และกระบวนการ
ในการพิจารณาการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ของนักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการวิศวกรทางด้านวิศวกรรมการผลิตระดับปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์และสามารถทํางานได้จริง ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภาควิชาฯจะต้องสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุด โดยมีการประเมินความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จ ะต้ องมี การปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบย่ อย การสอบกลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย น จะ
สามารถชี้ ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ ไ ด้ ส อนไปหรื อ ไม่ หากพบว่ า มี ปั ญ หาก็ จ ะต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา คณะฯได้จัดทําแบบประเมิน ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกผ่านเวปไซต์ของคณะฯ รวมรวมและ
รายงานผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุกปี เน้นการติดตามประเมินนักศึกษา
ว่ามีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด โดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาจบ
ใหม่และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และมีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามรายละเอียดในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษา จะ
ทําให้ ทราบปัญ หาของการบริ หารหลั กสู ต รทั้งในภาพรวมและในแต่ ละรายวิ ช า กรณี ที่พบปั ญหาของ
รายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จะดํา เนิน การปรับ ปรุงรายวิช านั้น ๆ ได้ ทัน ทีซึ่งก็จ ะเป็ น การปรั บปรุ งย่ อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวกหมายเลข 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

118

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมวัสดุและการแปรรูป
แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการปกติ) 147 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

130203101 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics I

130203102 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics II

130203103 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics III

120413109 3(3-0-6)
Safety
Engineering

120313202 3(3-0-6)
Material
Characterization

120313205 3(3-0-6)
Failure Analysis
of Materials

120313204 3(3-0-6)
Materials Selection
and Design

120413107 3(3-0-6)
Quality
Control

130313005 3(3-0-6)
Physics I

130313007 3(3-0-6)
Physics II

120313101 3(3-0-6)
Thermodynamics of
Materials

120313207 3(3-0-6)
Transport Phenomena
in Material Processing

120313305 3(3-0-6)
Polymer
Rheology

120413108 3(3-0-6)
Industrial Plant
Design

120313311 1(0-3-1)
Polymer
Engineering Project I

120313901 1(1-0-2)
Ethic for
Procession

130313006 1(0-3-1)
Physics
Laboratory I

130313008 1(0-2-1)
Physics
Laboratory II

120313108 3(3-0-6)
Manufacturing
Process

120313201 3(3-0-6)
Mechanical Behavior
of Materials

120313304 1(0-3-1)
Polymer Testing
Laboratory

120413106 3(3-0-6)
Production Planning
and Control

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Free Elective
Course I

120313311 3(0-6-3)
Polymer
Engineering Project II

130113001 3(3-0-6)
Chemistry for
Engineers

120513101 3(3-0-6)
Engineering
Mechanics I

130503011 3(3-0-6)
Statistics for
Engineers and
Scientists

120313303 3(3-0-6)
Physical Properties
of Polymer

120313208 3(3-0-6)
Instrumentation and
Control System

120313308 3(3-0-6)
Polymer
Processing II

14xxxxxxx 3(3-0-6)
Gen.Ed. in Social
Sciences & Humanities

1203133xx 3(3-0-6)
Polymer Engineering
Elective Course II

130113002 1(0-3-1)
Chemical Laboratory
for Engineers

120313107 3(3-0-6)
Engineering
Materials

120313302 3(3-0-6)
Polymer
Physics

120213402 3(3-0-6)
Basics Electrical
Engineering

120313203 3(3-0-6)
Deterioration of
Materials

120313309 1(0-3-1)
Polymer
Processing Lab. II

1203133xx 3(3-0-6)
Polymer Engineering
Elective Course I

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Free Elective
Course II

140103001 3(3-0-6)
English I

140103002 3(3-0-6)
English II

14xxxxxxx 3(3-0-6)
Gen.Ed. Elective
Course I

120213500 1(0-3-1)
Basics Electrical
Engineering Lab.

120313306 3(3-0-6)
Polymer
Processing I

120513304 1(0-3-1)
Basic Mechanical
Engineering Lab.

120213600 3(2-2-5)
Computer
Programming

120313301 3(3-0-6)
Polymer
Chemistry

1401030xx 3(3-0-6)
Language Elective
Course I

14xxxxxxx 3(3-0-6)
Gen.Ed. Elective
Course II

120313307 1(0-3-1)
Polymer
Processing Lab. I

14xxxxxxx 3(3-0-6)
Sciences and
Mathematics Elective
Course

120513201 3(2-2-5)
Engineering
Drawing

1403035XX 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course II

(21 หน่วยกิต)

(20 หน่วยกิต)

(21 หน่วยกิต)

(22 หน่วยกิต)

(20 หน่วยกิต)
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1401030xx 3(3-0-6)
Language Elective
Course II

14xxxxxxx 3(3-0-6)
Gen.Ed. Elective
Course III

1403035XX 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course I
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(17 หน่วยกิต)

(13 หน่วยกิต)

(13 หน่วยกิต)
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ภาคผนวกหมายเลข 2
รายละเอียดการกําหนดโครงสร้างรหัสวิชาของหลักสูตร
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โครงสร้างรหัสวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและการแปรรูป
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดให้ใช้เป็นระบบเลข 9 หลัก แต่ละหลักมีความหมายดังนี้
1 2 0 3 1 3 X X X

หลักที่ 8 : ลําดับรายวิชา
หลักที่ 7 : หมวดวิชา แบ่งได้ดังนี้
1: หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
2: หมวดวิชาชีพทางวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
3: หมวดวิชาชีพทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
4: หมวดวิชาชีพทางวิศวกรรมโลหการ
5, 6, 7: หมวดวิชาอื่นๆ
8: หมวดวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
9: หมวดวิชาความรู้ทั่วไป

หลักที่ 6 : ระดับการศึกษาปริญญาตรี (3)
หลักที่ 5 : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (1)
หลักที่ 3-4 : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (03)
หลักที่ 1-2 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (12)
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ภาคผนวกหมายเลข 3
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร
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ภาคผนวกหมายเลข 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

127

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความวา
หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา
หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา
คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”
หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมถึงการไดรบั คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญ
 หาในการวินิฉยั หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูม ีอาํ นาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูทสี่ นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ

(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
(๓) เปนผูม ีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
(๕) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ตองเปนผูท อี่ ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๙) เปนผูทมี่ ีคณ
ุ สมบัติอนื่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครัง้ นั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูม ีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญา
หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรบั เขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่ รองขอใหมีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยูใ นดุลยพินจิ ของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอ นุมัติ
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนือ้ หาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู

(๔) นักศึกษาตองเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้ กําหนด
(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรี ายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหนวยกิต
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิเ์ ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่ อใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝก
เปนทีไ่ มพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตแตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีทนี่ ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ
๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด
(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอ นทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิ่มวิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๓ สัปดาห นับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานัน้ ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W
ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัตใิ หมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูท ี่มคี ุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมตั ิผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
ก. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหตดิ ตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษา
เปนผูน ําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัตเิ ทียบโอนตองมีเนือ้ หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน
๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบ หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
ข. การบันทึกผลการเรียนใหบนั ทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนผล
การเรียนเปนผูพจิ ารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกั ศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบั ความเห็นชอบแลว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบั ระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย
(๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินยิ ม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอื วาไมมสี ิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย

(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่ งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี้
สัญลักษณ
แตม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
คอนขางดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช (Below Average)
D
๑.๐
ออน (Poor)
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมสี ิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด (In-progress)
I
ไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้ หนึ่งดวย
(๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอ ํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวยกิต
รวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ เปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา

ข. คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานัน้ ไดโดยไดรับอนุมตั ิ
จากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ ดมารวมดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.
และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัตเิ พราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
ใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัตผิ ลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ)อยูใ หนาย
ทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ
ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit]
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไ ดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรียน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ ลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได
เวนแตในกรณีทนี่ ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผสู อนรายวิชาวินจิ ฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามขอ ๑๖ และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย
ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทภี่ าควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของ
หนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

ขอ ๒๓ ฐานะชัน้ ปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
(๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕
ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย
(๔) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔
(๓) ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๔. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติ
ใหเรียนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาค
การศึกษาแรกทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ ยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิได
ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ นสภาพตามขอ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และไดรับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน
พนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๘ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ ปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอ ํานวยการทันที และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่ างราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ
(๑)
(๒)
ขอ
(๑)

๒๙ การลากิจ
นักศึกษาที่จาํ เปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง
๓๐ การลาพักการศึกษา
นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอ ไปนี้
ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทยทถี่ ูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐
(๑) ข.

(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑)
ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิ หกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่ คํารองขอกลับ
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔
ขอ ๓๓ การไดเกียรตินยิ มสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับสอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมีพฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซ ึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูท ี่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซ ึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียง

(๔) ไมเปนผูซ ึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซ ึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซ ึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซ ึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมีหนี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชอื่ วาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติและศักดิ์
ไมสมควรไดรบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้
(๑) ไมเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําขึน้
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิน์ ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ และ
ปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบั ปริญญา ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสี ิทธิ์อุทธรณตอ อธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชือ่ ของผู
อุทธรณยนื่ ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทีท่ ราบวาตนเปนผูไ มสมควร
ไดรับปริญญา
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้ จงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙
ขอ ๔๐ เมือ่ มหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซ ึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัย
ชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปน
ผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภาคผนวกหมายเลข 5
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาแนกเป็นขอบเขต
องค์ความรู้ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
(Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materiasl)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electricity and Eletronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Biology Health and Environment)
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ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะตามเนื้อหาสาคัญด้านสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
เนื้อหาความรู้

1

1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)
120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
(Thermodynamics of materials)
120313107 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
(Deterioration of Materials)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
(Mechnaical Behavior of Materials)
120313301 เคมีพอลิเมอร์
(Polymer Chemistry)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
(Polymer Physics)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
(Physical Properties fo Polymers)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์
(Polymer Rheology)
120313314 พลาสติกชีวภาพ
(Bioplastic)
120313315 การเสื่อมสภาพและความเสถียรภาพของพอลิเมอร์
(Degradation and Stability of Polymers)
120313316 การยึดติดและกาว
(Adhesion and Adhesives)
120313320 ยางและสารเคมียาง
(Rubber and Rubber Chemicals)
120313401 โลหการเคมี
(Chemical Metallurgy)
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1

120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(Non-Ferrous Metallurgy)
120313409 การกัดกร่อนของโลหะ
(Corrosion of Metals)
120313414 วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง
(High-Temperature Materials)
1. กลุ่มกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)
120313108 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
120313207 ปรากฏการถ่าโอนความร้อนในกระบวนการวัสดุ
(Transport Phenomena in Material Processing)
120313208 เครื่องมือวัดและรบบการควบคุม
(Instrumentaiton and Control System)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
120413107 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
120413109 วิศกวรรมความปลอดภัย
(Safty Engineering)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing Laboratory I)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing Laboratory II)
120313312 สารเติมแต่งพอลิเมอร์
(Polymer Additives)
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เนื้อหาความรู้

1

120313313 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
(Blend and Composites Polymers)
120313319 วิศวกรรมยาง
(Rubber engineering)
120313321 เทคโนโลยีน้ายาง
(Latex Technology)
120313322 การจาลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Computational Polymer Processing)
120313325 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
(Rubber Manufacturing)
120313326 กระบวนการขึ้นรูปยาง
(Rubber Processing)
120313327 เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต
(Plastic Technology and Processing)
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1
(Metal Forming I)
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2
(Metal Forming II)
120313408 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ
(Metal Forming Laboratory)
120313420 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
(Foundry Engineering)
120313421 วิศวกรรมการเชื่อมโลหะ
(Welding Engineering)
120313422 ทฤษฎีการเสียรูปแบบพลาสติก
(Theory of Plastic Deformation)
120313423 การอบชุบความร้อนโลหะ
(Heat Treatment of Metals)
120313424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
(Iron Steel Making)
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2. กลุ่มการวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)
120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
X
X
(Material Characterization)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
X X X X
(Polymer Testing Laboratory)
120313318 สมบัติของยางและการทดสอบ
X X X X
(Rubbers Properties and Testing)
120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ
X X X X
(Material Testing Laboratory)
120313412 โลหะวิทยาการสกัด
X
(Extractive Metallurgy)
120313413 เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ
X
X
(Materials electrochemistry)
120313415 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน
(High Temperature Corrosion and Protection
X
of Metals)
120313416 การทดสอบแบบไม่ทาลาย
X
(Non-Destructive Testing)
120313417 กรรมวิธีการแข็งตัว
X
(Solidification Processing)
3. กลุ่มการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integrating of Materials Engineering Techniques)
120313204 การเลือกใช้และการออกแบบวัสดุ
X
X
X
(Material Selection and Design)
120313310 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
X X X X X X X X
(Polymer Engineering Project I)
120313311 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
X X X X X X X X
(Polymer Engineering Project II)
120313317 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
X
X
(Industrial Polymers)
120313324 การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
X
X X
X
(Plastic Part Design)
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120313332 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
(Polymer Engineering Project)
120313410 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1
(Metallurgical Engineering Project I)
120313411 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2
(Metallurgical Engineering Project II)
120313425 โครงงานวิศวกรรมโลหการ
(Metallurgical Engineering Project)
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