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มคอ. 2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2549
การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก.
ในการประชุมครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที.่ .....................เมื่อวันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. .................
*7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556
*8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรวัสดุในหนวยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2. นักวิจัยในหนวยงาน/ศูนยวิจัยในภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการ
4. ผูประกอบธุรกิจสวนตัว
5. อาจารย
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ
3200100509501
2. นายปฏิภาณ จุยเจิม
3749900271953

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
วิชาการ
(ทุกระดับ)
ผูชวย
Ph.D. (Materials Science and
ศาสตราจารย Engineering)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
อาจารย
Dr.-Ing. (Materials Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

3. นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ
3679800095089

4. นายอภิรัตน เลาหบุตรี
4101300001161

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D. (Metallurgical Engineering)
M.S. (Chemistry)
B.S. (Economics & Chemistry)
Suma Cum Laude
Ph.D. (Polymer Science)
M.S. (Polymer Science)
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2

5. นางสาวอัมพิกา บันสิทธิ์
3100504020658

อาจารย

Ph.D. (Materials Science
and Engineering)
M.S. (Materials Science
and Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.
ที่สําเร็จการศึกษา (ทุกระดับ)
University of Leeds, UK, 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
University of Kassel,
Germany, 2550
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2538
The University of Utah, USA, 2551
The University of Utah, USA, 2547
Syracuse University, USA, 2544
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2536
Northwestern University,
USA, 2551
Stanford University, USA, 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543

*10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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*11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
สถานการณห รือการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒนธรรมที่จํา เป นต องนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูต ร ขึ้นอยูกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติฉ บับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซึ่ งเน น
แผนการตั้งรับและปองกันปญหาจากวิกฤตการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังเชน วิกฤตการณเศรษฐกิจโลกและ
วิ กฤตทางการเมื อ งภายในประเทศ โดยน อ มนํ า แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวฯ ผสมผสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่วางไว
เดิม ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ ไดกําหนดบทบาทใหสอดคลองและสงเสริม
แผนดังกลาวไว ดังรายละเอียดตอไปนี้
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ดวยวิกฤตการณเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรงในชวงปที่ผานมา สงผลกระทบตอประเทศไทยในหลากหลาย
ดาน ซึ่งไดส ะท อนใหเ ห็นถึ งความเชื่ อมโยงและการพึ่ งพิ งกั บภาคอุ ต สาหกรรมต างประเทศอย างมาก และ
โครงสรางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากการใชแรงงานไปเปนการใชความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น กอปรกับการแขงขัน
จากนานาประเทศที่มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น อาทิ การเปดการคาเสรีอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนาเศรฐกิจของประเทศในแผนฯ ฉบับที่ 11 จึงมุงเนนหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ ที่นําไปสูความยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศโดยสรางฐานการผลิต ทางการเกษตรและอุต สาหกรรมที่ เขมแข็ง สมดุ ล
อยางสรางสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได และมุงสรางทุนมนุษยที่มีความรู
และทักษะ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เทียบทันระดับนานาชาติ สรางภูมิคุมกันจากผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และสามารถปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกไดอยางยั่งยืน
ยุท ธศาสตร สํา คั ญ ในทางเศรษฐกิ จที่ กํา หนดไว คื อ “ยุท ธศาสตร ก ารสร า งเศรษฐกิ จฐานความรู แ ละ
การสรางปจจัยแวดลอม” โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย ผานการพัฒนาระบบการศึกษา และการ
ฝกอบรมองคค วามรูแ ละทักษะอยา งตอเนื่ อง โดยเฉพาะทั กษะดานภาษาและการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศ
รวมทั้งจัดใหมีระบบการบริหารจัดการองค ความรู การสั่งสม และการเผยแพร โดยใหมีชองทางการเขาถึงแหลง
องคความรูตางๆ ไดอยางสะดวกและหลากหลาย ตลอดจนมีการประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันการศึกษา
2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให
เติบโตอยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดวยการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือ
ผลักดันใหมีการนํางานวิจัย ไปตอยอด ถา ยทอด และประยุกตใช ประโยชนทั้ งเชิงพาณิ ชยแ ละชุ มชน อั นจะ
กอใหเกิดการแพรกระจายขององคความรูแ ละนวัต กรรม และนําไปสูการสรางรายได และพัฒนาคุ ณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ดวยวิกฤตการเมืองในประเทศและการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมในชวงปที่ผานมา ไดสะทอนให
เห็นถึงความเชื่อมโยงของคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชากรในสังคมที่ห ลากหลาย เหลื่อมล้ํา และเปยม
ดวยความคิดเห็นที่ตางกัน จึงมีความจําเปนยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคนยุค ใหม ใหมีศักยภาพทั้งความรูคู 
คุณธรรม เพื่อใหสังคมมั่นคงเปนธรรม มีพลังและเอื้ออาทร โดยแนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในแผนฯฉบับที่ 11 จะมุงเนนการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ 5 ดาน ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิต มีทักษะในการคิดเปน ทําเปน การคิดวิเคราะห การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู
การฝ กฝนจนเกิ ด ความคิ ด สร างสรรค การเปด ใจกวา งพร อมรั บ ทุกความคิ ด เห็น และการปลู กฝ ง จิต ใจที่ มี
คุณธรรม/จริ ยธรรม รูจัก สิทธิห นาที่ข องตนเองและใหความเคารพในสิทธิแ ละหน าที่ข องผูอื่น ขณะเดียวกั น
ตองเสริมสรางปจจัย แวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ และโครงสรางของ
สังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตรสําคัญในเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่กําหนดไว คือ “ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน” โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พัฒนาทุนมนุษย ใหคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนการศึกษาที่ผสมผสานระหวางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูจากแหลงความรูอื่นๆ ตั้งแตเกิดจนตาย
มีการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิต เพื่อเปนภูมิคุมกันสําคัญใน
การดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจใหเติบโต
อยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดวยการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดัน
ใหมีการนํางานวิจัยไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและชุมชน อันจะกอใหเกิดการ
แพรกระจายขององคความรูและนวัตกรรม และนําไปสูการสรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
*12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจึงมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหตอบสนอง และเกื้อหนุนตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูต ลอด
ชีวิต และเศรษฐกิจฐานความรูและการพึ่งพาตนเอง ควบคูกับการวิเคราะหดวยเหตุผลและคุณธรรม และมีจิต
สาธารณะ โดยมุงสร างวิ ศวกรและนวัตกรรุนใหม ผา นการปลู กฝง ความรูที่ ทันสมัย ทั้งความรูพื้น ฐาน ความรู
เฉพาะทาง และทั กษะกระบวนการคิด ในกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต างๆ รวมถึ งทั กษะทางวิท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีตลอดระยะเวลาในหลักสูตรภายใตหัวขอการวิจัยที่มุงบงเพาะองคความรูและขยายองคความรูสูชุมชน
สรางนวัตกรรมตนแบบและงานวิจัยตอยอดที่เปนประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย รวมถึงบูรณาการเขา
กั บ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น ฐานของประเทศ และการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน น การเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถในการแข ง ขั น ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด ว ยการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการระดั บ สู ง และ
มีมาตรฐานสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรในการ “สะสมภูมิปญญา
สร า งและพั ฒนาองค ค วามรูที่ ห ลากหลาย สร า งคนที่ มี ป ญ ญา รู เ หตุรู ผ ล อยู ในคุณธรรม และมีจิต สํา นึ ก
เพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก” และหลักสูต รจะเปนสวนหนึ่ง
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง “มุงพัฒนาสูมหาวิทยาลัยเนน
การวิจัย (Research University) โดยเสริ มสร างศักยภาพและความพร อมในศาสตรทุ กสาขาที่เ ชื่อมโยงกั บ
การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา อันนําไปสูการพัฒนาศูนยค วามเปนเลิศ (Center of Excellence) ดาน
ตางๆ เพื่อ สร างสรรคนวัตกรรมในระดับ ชาติ แ ละระดับ นานาชาติ ตลอดจนดําเนินการถา ยทอดองค ความรู
ทุกสาขาใหกับประชาชนทุกระดับ เพื่อสรางความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศตอไป”
*13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิต/นิสิตจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
*1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
วิศวกรรมวั สดุเ ปนศาสตร ที่มีบทบาทสําคัญ ตอการสร างสรรคอ งคค วามรู แ ละการพั ฒนาเทคโนโลยี
ที่เ กี่ ย วข องด านวัส ดุ โครงสร างและสมบัติ ข องวัส ดุ กระบวนการผลิ ต วั ส ดุ รวมถึ งการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ให
มีสมรรถภาพสูง อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งไดรับ
อิ ท ธิ พ ลอย า งมากจากโลกแห ง เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว รวมถึ ง การแข ง ขั น จากนานา
อารยประเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ จึงไดรับการปรับ ปรุงเพื่อใหสอดคลองตอ
ความตองการวิศวกรวัสดุและนักวิจัยทางวัสดุที่มีคุณภาพในตลาดแรงงานของประเทศและนานาชาติในปจจุบัน
โดยมุงใหความรูและความเชี่ย วชาญเฉพาะในสาขาวิศ วกรรมวัสดุ รวมถึงทักษะทางการวิจัย ถูกตองและเปน
ระบบ เพื่อใหมีศักยภาพทัดเทียมหรือล้ําหนากวาคูแขงขันทางอุตสาหกรรมและทางการวิจัยในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการวิจัยในสาขาวิศ วกรรมวัสดุ
ให ส อดคล อ งต อความต อ งการยกระดั บ มาตรฐานงานวิ จัย ด า นวิ ศ วกรรมวั ส ดุ ข องประเทศ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล
2. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยระดับปริญญาโท ที่สามารถบูรณาการความรูในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใตหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพใหรองรับ ตอการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี และการพึ่งพาตนเองในเชิงอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เพื่อผลิตประชากรที่มีคุณภาพ มีค วามสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหสงเสริมสูสังคม
แหงการเรียนรูและพัฒนาอยางยั่งยืน
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*2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม 1.1 ติดตามและประเมินหลักสูตร
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ทุกปและดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหคงไวซึ่ง
2.1 สรางเครือขายองคความรูและ
ความทันสมัยและสอดคลองตอ
งานวิจัยรวมกับหนวยงานที่
ความตองการของผูใชบัณฑิตทั้ง
เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ
ในภาครัฐและอุตสาหกรรมของ
และนานาชาติ
ประเทศ
2.2 ติดตามประเมินความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิตทุกป
3. พัฒนาความเขมแข็งของ
3.1 กําหนดใหอาจารยประจําของ
โครงสรางหลักสูตร ในดาน
ภาควิชาตองจบปริญญาเอก
ทรัพยากรบุคคลและปจจัย
หรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ในการศึกษาวิจัย
3.2 สนับสนุนการฝกอบรมดาน
การเรียนการสอน ความรูเชิง
วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย
3.3 สนับสนุนการผลิตตําราเรียน
และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย
3.4 สรางหนวยความเปนเลิศใน
การวิเคราะหทดสอบทางวัสดุ
4. พัฒนาใหหลักสูตรตอบสนอง 4.1 สงเสริมใหเกิดการตีพิมพ
ตอการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ผลงานวิจัยในวารสาร
นานาชาติ
4.2 จัดการประชุมระดับประเทศ
หรือนานาชาติเพื่อเผยแพร
องคความรูในงานวิจัย
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 เอกสารการประเมินหลักสูตร
ทุก 1 ป และเอกสารปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบการศึกษา 5 ป
2.1 จํานวนงานวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอกและ
ภาคอุตสาหกรรม
2.2 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตอยูในระดับดี
3.1 อาจารยทุกคนในภาควิชามีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทาง
วิชาการ
3.2 จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรมไมนอยกวารอยละ
60 ตอป
3.3 จํานวนตําราเรียนหรือผลงาน
ทางการวิจัย และวิชาการอยาง
นอย 1 เรื่องตอคน
3.4 มีหนวยวิเคราะหทดสอบทาง
วัสดุเพิ่มขึ้น 1 หนวย
4.1 จํานวนผลงานตีพิมพระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง
ตอนิสิต 1 คน
4.2 มีการจัดประชุมระดับประเทศ
หรือนานาชาติ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
- ปญหาการปรับตัวจากการเรียนตางสาขา/หรือมหาวิทยาลัย หรือการเรียนในระดับสูงขึ้น
- ปญหาการใชภาษาอังกฤษ และการคนควาหาขอมูลประกอบจากตําราภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
- กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานการปรับ ตัวจากการเรียนตางสาขาวิชา ทางภาควิช าฯ
จัดใหมีการทดสอบความรูพื้นฐานในรายวิชาวัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร หากปรากฏวานิสิตมีผลการสอบไมผาน
เกณฑ ภาควิชาฯ จะกําหนดใหนิสิตลงเรียนรายวิชานั้นและรายวิชาที่จําเปนเพื่อปรับพื้นฐานความรูใหเหมาะสม
นอกจากนี้ภาควิชาฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและกลุมวิจัยในสาขาที่นิสิตสนใจ
- กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานการปรับ ตัวจากการเรียนตางมหาวิทยาลัย หรือเรียน
ในระดับสูงขึ้น ทางภาควิชาฯ ไดจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย และเทคนิค
การเรียนในระดับมหาบัณฑิตหรือในภาควิชาฯ
- กลยุทธในการดําเนินการเพื่อการแกไขปญหาดานภาษาอังกฤษ หากนิสิตมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
ไมผ า นเกณฑ ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะกํ า หนดให นิ สิ ต ลงเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม และทางภาควิ ช าฯ
จะกําหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษที่ภาควิชาฯ จัดขึ้น
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มคอ. 2
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
2555
15
15 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอด
2556
15
15
30 หลักสูตรปละ 15 คน เริ่มจบ
2557
15
15
30 พ.ศ. 2557
2558
15
15
30
2559
15
15
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554-2557 ของภาควิชาวิศวกรรมวัส ดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.6.1 งบประมาณ รายรับ (หนวยบาท)
รายระเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย)
รวมรายรับ

2555
633,000
633,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
1,218,000 1,218,000 1,218,000
1,218,000 1,218,000 1,218,000

2.6.2 งบประมาณ รายจาย (หนวยบาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. คาใชจายดําเนินงาน
400,000 500,000 500,000 500,000
รวม (ก)
900,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
150,000 300,000 300,000 300,000
รวม (ข)
150,000 300,000 300,000 300,000
รวม (ก)+(ข)
1,050,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
จํานวนนิสิต
15
30
30
30
คาใชจายตอหัวนิสิต
70,000
60,000
60,000
60,000
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2559
1,218,000
1,218,000
2559
1,000,000
500,000
1,500,000
300,000
300,000
1,800,000
30
60,000

มคอ. 2
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย (ถามี)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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24 vitiQEinPi

Id'uayn'in

- mjuw
01213597
mjuun

2

miam

1,1

(Seminar)

10 vitiQ£jn?i

- Q'auBnwFi'i)

01213513*

4 (4-0-8)

^^mM'}mi\,\,?\iiSi?\'uyi?\mmhm^m
(Thermodynannics and Kinetics of Materials)

01213514*

3 (3-0-6)

nniMnw^nwfUKiavinsi^s^jQefisi'l'u-jn'UQ^a
(Materials Characterization in Research)

01213591**

3 (3-0-6)

'aSim£)'UQ5Q^?JVn-3Qpnn??UT?f^,
(Research Methods in Materials Engineering)

- QiiittmiSan lyuaanoT
01213522

12 viilian^

l,VlPlM?1§nT3?in?lIavim'5TOg^

3 (3-0-6)

(Advanced Metallurgical Extraction Technology)

01213523

lyiFlMaSnTal^ByTOa-J

3 (3-0-6)

(Advanced Welding Technology)

01213524**

nn-jQiFi^nsMmnmiJOTnnnniinpin'Jaiiiifisinn^ila-^™

3(3-0-6)

(Corrosion Failure Analysis and Prevention)
If

01213526*

laVifTafUmw^m^^
(Advanced Powder Metallurgy)
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3 (3-0-6)

มคอ. 2
01213527*
01213528*
01213529*
01213531**
01213532*
01213533**
01213534**
01213545*
01213546**
01213547*
01213548**
01213549**
01213551**
01213552**
01213553*

เทคโนโลยีโลหะผสม
(Alloy Technology)
ความลาและการปรับผิวเหมาะสมที่สุด
(Fatigue and surface optimization)
พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง
(Advanced Mechanical Behavior of Materials)
เซรามิกชีวภาพ
(Bioceramics)
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกขั้นสูง
(Advanced Electroceramic Materials)
ผลิกศาสตรของวัสดุ
(Crystallography of Materials)
วัสดุสําหรับการประยุกตที่อุณหภูมิสูง
(Materials for High Temperature Applications)
ฟสิกสพอลิเมอร
(Polymer Physics)
พอลิเมอรอนินทรียและโลหะอินทรีย
(Inorganic and Organometallic Polymers)
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรของแข็ง
(Mechanical Properties of Solid Polymers)
การเสื่อมของพอลิเมอร
(Degradation of polymer)
พอลิเมอรชีวภาพ
(Biopolymers)
วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
(Advanced Composite Materials)
วิศวกรรมระดับนาโน
(Nanoengineering)
วัสดุชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biomaterials)

______________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

มคอ. 2
01213565**
01213566**
01213567*
01213568*

01213569*

01213577**

01213578**

01213579**
01213596
01213598

กระบวนการแปรรูปทางโลหะขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Metal Processing)
กระบวนการแปรรูปเซรามิกขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Ceramics Processing)
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรขั้นสูงและวิทยากระแส
3 (3-0-6)
(Advanced Polymer Processing and Rheology)
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตระบบไมโคร
3 (3-0-6)
และไมโครอิเล็กทรอนิก
(Microelectronic and Microsystem
Technology and Fabrications)
วิศวกรรมไฟฟาเคมีสําหรับวัสดุทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
และการจัดการของเสีย
(Electrochemical Engineering for Industrial Materials
and Waste Management)
การออกแบบและการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑ
3 (3-0-6)
สําหรับวิศกรวัสดุ
(Product Life Cycle Design and Management
for Materials Engineer)
การจัดองคกรและการจัดการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
สําหรับวิศวกรวัสดุ
(Industrial Organization and Management
for Materials Engineer)
การวิเคราะหวิศวกรรมเชิงคุณภาพสําหรับวิศวกรวัสดุ
3 (3-0-6)
(Quality Engineering Analysis for Materials Engineer)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
1-3
(Selected Topics in Materials Engineering)
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)

______________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
01213599
วิทยานิพนธ
(Thesis)

12 หนวยกิต
1-12

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (213)
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
1
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมวัสดุในระดับบัณฑิตศึกษา
2
หมายถึง
กลุมวิชาโลหะ
3
หมายถึง
กลุมวิชาเซรามิก
4
หมายถึง
กลุมวิชาพอลิเมอร
5
หมายถึง
กลุมวิชาวัสดุประยุกต
6
หมายถึง
กลุมวิชากระบวนการผลิต
7
หมายถึง
กลุมวิชาการจัดการวิศวกรรมวัสดุ
9
หมายถึง
กลุมวิชาวิจัย สัมมนา เรื่องเฉพาะทาง ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง
ลําดับวิชาในแตละกลุม
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มคอ. 2
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01213513
อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ
4 (4-0-8)
01213591
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก
3(--)
รวม
10 ( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01213514
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย
3 (3-0-6)
01213597
สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
6(--)
รวม
10 ( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01213597
สัมมนา
01213599
วิทยานิพนธ
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01213599
วิทยานิพนธ

1
6
3(--)
10 ( - - )

หนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

รวม
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6
6

มคอ. 2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01213513* อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ
4 (4-0-8)
(Thermodynamics and Kinetics of Materials)
อุณ หพลศาสตรดั้ งเดิ มและเชิ ง สถิ ติ สถานะสมดุ ล และแผนภาพเฟส พฤติ กรรมของก า ซและ
สารละลาย ปฏิกิ ริย าเคมี พลังงานเสรี จลนพลศาสตร เชิ งประจักษ จลนพลศาสตรข องระบบทางอุ ดมคติ
ปฏิกิริยาที่ไมเปนไอโซเทอรมัล เทคนิคการวิเคราะหทางความรอน การเกิดผลึก ปรากฏการณถายโอนของวัสดุ
Classical and statistical thermodynamics. Equilibrium state and phase diagrams.
Behavior of gases and solutions. Chemical reaction. Free energy. Empirical kinetics. Kinetics of
ideal systems. Non-isothermal reactions. Thermal analysis techniques. Crystallization.
Transport phenomena of materials.
01213514* การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย
3 (3-0-6)
(Materials Characterization in Research)
หลักการของมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ การประยุกตใชเทคนิคมาตรการเลี้ย วเบนของรังสีเอกซ
ในงานวิจัย การปฏิบัติการในการใชมาตรการเลี้ย วเบนของรังสีเอกซ หลักการของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด การประยุกตใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดในงานวิจัย การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณทางเคมีโดยวิธีสเปกโทรสโกปชนิดการกระจายของพลังงาน การปฏิบัติในการใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด หลักการกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน การเตรียมตัวอยางสําหรับ กลอง
จุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน หลักการของมาตรการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน การวิเคราะหโครงสรางวัสดุ
โดยมาตรการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
Principle of x-ray diffractometry. Applications of x-ray diffractometry in researches.
Hands-on practice in x-ray diffractometer operation. Principle of scanning electron microscope.
Applications of scanning electron microscope in researches. Qualitative and quantitative
chemical analysis by energy dispersive spectroscopy. Hands-on practice in scanning electron
microscope operation. Principle of transmission electron microscope. Sample preparation for
transmission electron microscope. Principle of electron diffractometry. Structural analysis of
materials by electron diffractometry.

_______________________

* วิชาเปดใหม
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มคอ. 2
01213522 เทคโนโลยีการสกัดโลหการขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Metallurgical Extraction Technology)
เทคโนโลยีการสกัด การสลายตัวของโลหะแตละชนิด การสกัดทางอุตสาหกรรมของโลหะ และการนํา
โลหะกลับมาใชใหม
Extraction technology, decompositions of each type of metals, industrial extraction of
metals, and metal recycling.
01213523 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Welding Technology)
เทคโนโลยีการเชื่อม ลักษณะเฉพาะของการหลอม โลหกรรมกายภาพของรอยเชื่อม ความลมเหลว
ของโครงสรางที่ผานการเชื่อม การควบคุมและการปองกันความลมเหลวในรอยเชื่อม การประสานของเหล็กกลา
การประสานของโลหะที่ไม มีเหล็ ก เทคโนโลยี การเชื่อมขั้ นสูง ความเชื่อถือไดของโครงสรางที่ผ านการเชื่อม
พฤติกรรมของรอยเชื่อมในการใชงาน
Welding technology, characteristics of fusion, physical metallurgy of welds, failure of
welded structures, failure control and prevention in welds, joining of steels, joining of nonferrous metals, advanced technology in welding, reliability of welded structures, behaviors of
welds in service.
01213524**การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน
3 (3-0-6)
(Corrosion Failure Analysis and Prevention)
หลักการของการกั ดกรอนรูป แบบและกลไกของการกัด กรอน การปองกันการกัด กร อนโดยการ
ปกป อ งด วยขั้ วแคโทดและการเคลื อบ การเลื อ กใช วั ส ดุ แ ละการออกแบบ วิ ธี ก ารทดสอบการกั ด กร อ น
การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอน
Principles of corrosion. Forms and mechanisms of corrosion. Corrosion prevention by
cathodic protection and coatings. Materials selection and design. Corrosion testing methods.
Corrosion failure analysis.

_________________________

** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
01213526* โลหกรรมเชิงผงขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Powder Metallurgy)
หลักการและการประยุกตของโลหกรรมเชิงผง เทคนิคการศึกษาลักษณะเฉพาะของผง การควบคุม
การผลิตผงใหมีสมบัติตามตองการ กฎของการผสมผง การอัดผงและการขึ้นรูป การสตุแ ละกรรมวิธีทางความ
รอน การปรับแตงสําเร็จ การออกแบบผลิต ภัณฑโลหกรรมเชิงผง เทคนิคการแปรรูปขั้นสูงและการออกแบบ
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
Principle and application of powder metallurgy. Powder characterization techniques.
Control of powder production for desired properties. Rule of powder mixing. Powder
consolidation and forming. Sintering and heat treatment. Finishing operations. Powder
metallurgy product design. Advanced processing techniques and industrial process design.
Case study.
01213527* เทคโนโลยีโลหะผสม
3 (3-0-6)
(Alloy Technology)
การพัฒนาของเทคโนโลยีโลหะผสม กระบวนการถลุงโลหะกลุมเหล็กและโลหะไมใชกลุมเหล็ก โลหะ
ผสมกลุมเหล็กและโลหะผสมไมใชกลุมเหล็ก การพัฒนาและการใชงานของโลหะผสมล้ําสมัย โลหะผสมอสัณฐาน
โลหะผสมผลึกนาโน โลหะผสมในการประยุกตใชทางอุตสาหกรรม การออกแบบโลหะผสม
Development of alloy technology. Production of ferrous and non-ferrous metals.
Ferrous and non-ferrous alloys. Development and application of modern alloys. Amorphous
alloys. Nanocrystalline alloys. Alloys in industrial applications. Alloy design.
01213528* ความลาและการปรับผิวเหมาะสมที่สุด
3 (3-0-6)
(Fatigue and Surface Optimization)
ความลาของโลหะ กลไกการวิบัติทางความลา การเกิดและการขยายตัวของรอยแตก ผลกระทบ
ของความเคนตกคาง การบําบัดพื้นผิวสําหรับการปองกันความลา
Fatigue of metals. Fatigue failure mechanism. Crack initiation and propagation. Effect
of residual stresses. Surface treatments for fatigue prevention.

_______________________

* วิชาเปดใหม
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มคอ. 2
01213529* พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Mechanical Behavior of Materials)
สมบัติและการทดสอบทางกล การวิเคราะหความเคนและความเครียด การแตกราวและกลศาสตร
ของการแตกราว การประยุกตของโลหะและความวิบัติ กรณีศึกษา
Mechanical properties and testing. Stress and strain analysis. Fracture and fracture
mechanics. Applications of metals and their failure. Case study.
01213531**เซรามิกชีวภาพ
3 (3-0-6)
(Bioceramics)
ลั กษณะเฉพาะและสมบั ติ ข องวั ส ดุเ ซรามิ ก ชี วภาพ สภาพเข ากั นได ท างชี วภาพกับ ร า งกายมนุ ษ ย
การประยุกตเซรามิกชีวภาพในทางการแพทยและทันตกรรม กรณีศึกษา
Characteristics and properties of bioceramics. Biocompatibility with human bodies.
Applications of bioceramics in medicine and dentistry. Case study.
01213532* วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Electroceramic Materials)
หลัก การทางกายภาพและเคมี ข องตั วนํ า เซรามิ ก เซรามิก ไม นํา ไฟฟ าและตั วนํ ายิ่ งยวดเซรามิ ก
ความสั ม พั นธระหวา งโครงสร า ง กระบวนการแปรรู ป โครงสร างจุ ล ภาคและสมบั ติ ท างไฟฟา ของเซรามิ ก
การสังเคราะหและขึ้นรูปวัสดุเซรามิกทางไฟฟา การประยุกตของวัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
Physical and chemical principles of ceramic conductors. Dielectric ceramics and
ceramic superconductors. Relationship among structure, processing, microstructure and
electrical properties of ceramics. Synthesis and forming processes of electroceramic materials.
Applications of electroceramic materials.

_________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
01213533**ผลิกศาสตรของวัสดุ
3 (3-0-6)
(Crystallography of Materials)
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางผลึก การจําแนกโครงสรางผลึก สมมาตรในโครงสรางผลึก ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางผลึกและสมบัติทางกล ไฟฟา แสง และแมเหล็กของวัสดุ
Crystal structures concepts. Crystal structures classifying. Symmetry in crystal
structures. Relationships between crystal structures and mechanical, electrical, optical, and
magnetic properties of materials.
01213534**วัสดุสําหรับการประยุกตที่อุณหภูมิสูง
3 (3-0-6)
(Materials for High Temperature Applications)
การเลือกวัสดุสําหรับการประยุกตที่อุณหภูมิสูง พฤติกรรมทางกล โลหกรรมกายภาพของโลหะผสม
ยิ่งยวดเซรามิกทนอุณหภูมิสูง
Selections of materials for high temperature applications, mechanical behavior,
physical metallurgy of superalloys, high temperature ceramics.
01213545* ฟสิกสพอลิเมอร
3 (3-0-6)
(Polymer Physics)
โมเลกุ ล พอลิ เ มอร สถานะอุ ด มคติ ข องพอลิ เ มอร สถิ ติ ส ายโซ แ ละวิ ท ยากระแสของสารละลาย
พอลิเมอรและพอลิเมอรหลอมเหลว ความยืดหยุนคลายยาง การเปลี่ยนสถานะคลายแกว พอลิเมอรอสัณฐาน
ของแข็ง ผลึกของพอลิเมอร สัณฐานวิทยาและการตอบสนองทางความรอนเชิงกลของพอลิเมอรกึ่งผลึก
Polymer molecules. Ideal polymer states. Chain statistics and rheology of polymer
solutions and melts. Rubber-like elasticity. Transition to glassy state. Hard amorphous
polymers. Polymer crystals. Morphology and thermomechanical responses of partially
crystalline polymers.
01213546**พอลิเมอรอนินทรียและโลหะอินทรีย
3 (3-0-6)
(Inorganic and Organometallic Polymers)
กลไกของการเกิดพอลิเมอร และการจําแนกลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรอนินทรียและโลหะอินทรีย
Mechanisms of polymerization and characterizations of inorganic and organometallic
polymers.
_________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
01213547* สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรของแข็ง
3 (3-0-6)
(Mechanical Properties of Solid Polymers)
การผิดรูปของของแข็งยืดหยุน สมบัติความยืดหยุนคลายยาง สมบัติหยุนเหนียวเชิงเสนและไมเปน
เชิงเสน พฤติกรรมเชิงกลแบบแอนไอโซทรอปก วัส ดุเชิงประกอบพอลิเ มอร สถานะการคลายตัว พฤติกรรม
การครากของพอลิเมอร ปรากฏการณการแตกหัก
Deformation of elastic solid. Rubber-like elasticity. Linear and non-linear
viscoelasticity. Anisotropic mechanical behavior. Polymer composites. Relaxation transitions.
Yield behavior of polymers. Breaking phenomena.
01213548**การเสื่อมของพอลิเมอร
3 (3-0-6)
(Degradation of polymer)
การเสื่ อมของพอลิเ มอร จากความร อ น แสง ออกซิ เ ดชั น รั งสี พลั ง งานสูง แสงและออกซิ เ ดชั น
แรงเชิงกล จุลชีพ และสภาพแวดลอมจําเพาะ
Degradation of polymer by heat, light, oxidation, high energy radiation, photooxidation, mechanical force, microorganism, and special environment.
01213549**พอลิเมอรชีวภาพ
3 (3-0-6)
(Biopolymers)
โครงสร า งของพอลิเ มอร ชี วภาพ การประยุ ก ต เ ทคนิ ค การศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะ การวิ เ คราะห
โครงสรางดวยรังสีเอ็กซ พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอรเชิงชีวการแพทย นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Structure of biopolymers. Application of characterization techniques. X-ray structural
analysis. Bio plastic. Biomedical polymer. Bionanotechnology.
01213551**วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Composite Materials)
การดําเนินกระบวนการและการออกแบบวัสดุเชิงประกอบ วัสดุเชิงประกอบเสนใย กระบวนการทาง
เคมีและกายภาพ
Processing and design of composite materials, fiber composites, chemical and
physical processes.
_________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
01213552**วิศวกรรมระดับนาโน
3 (3-0-6)
(Nanoengineering)
คําจํากัดความ ประวัติและความกาวหนาในวิทยาศาสตรแ ละวิศวกรรมศาสตรระดับนาโน เทคนิค
การศึกษาลั กษณะเฉพาะและสมบัติ ของวัส ดุระดับ นาโน กระบวนการผลิ ต การประะยุ กตแ ละตัวอยางของ
เครื่องมือระดับนาโน โดยเนนถึงความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติและการประยุกตใชงาน
Definition, history and advances in nano-scale science and engineering.
Characterization techniques and properties of nano-scale materials. Production processes,
applications and examples of nano-scale devices, emphasizing the relationship between
structures, properties and applications.
01213553* วัสดุชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Biomaterials)
การจํ าแนกชนิ ด และการประยุ ก ต ข องวั ส ดุ ชี วภาพ การศึ กษาลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ ชี วภาพ
ความสัมพันธของโครงสรางและสมบัติของวัสดุชีวภาพ ความเขากันไดท างชีวภาพและความเปนพิษ วัสดุยอย
สลายทางชีวภาพ การออกแบบและการผลิต วัสดุปลูกฝงเนื้อเยื่อออนและเนื้อเยื่อแข็ง
Classification and applications of biomaterials. Characterization of biomaterials.
Relationships of structure and property of biomaterials. Biocompatibility and toxicity.
Biodegradable materials. Design and production. Soft tissue and hard tissue implants.
01213565**กระบวนการแปรรูปทางโลหะขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Metal Processing)
อุณหพลศาสตรและแผนภาพเฟส การแพรและจลนพลศาสตรของการเปลี่ยนแปลงเฟส หนาสัมผัส
ผลึกและพลังงานหน าสัมผั ส ตํ าหนิ ในของแข็ ง การเกิ ดนิวเคลีย สและการเติบ โต การแข็งตัวของโลหะผสม
การหลอและการเชื่อม การเปลี่ยนแปลงเฟสในของแข็งที่ใชการแพร การเติบโตของตะกอนและการชุบแข็ง
การเปลี่ยนแปลงเฟสที่ไมใชการแพรแ ละการเปลี่ย นแปลงเฟสมารเทนไซต การแลกเปลี่ยนมวลระหวางเฟส
การกอตัวของผิวออกไซด

_________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
Advanced thermodynamics and phase diagrams. Advanced diffusion and kinetics of
phase transformation. Crystal interfaces and interfacial energy. Defects in solids. Nucleation
and growth. Alloy solidification. Castings and welding. Diffusional phase transformations in
solids. Precipitate growth and age hardening. Diffusionless transformations and martensitic
transformation. Interphase mass transfer. Oxide surface formation.
01213566**กระบวนการแปรรูปเซรามิกขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Ceramics Processing)
เทคนิ ค การสั งเคราะห ผ งเซรามิ กโดยวิธี การลดขนาด ปฏิ กิริย าสถานะของแข็ ง การเผาไหม
การตกตะกอนรวม และการอบแหงแบบพน การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงเซรามิก เทคนิคการผลิตเซรามิก
ขึ้นรูปวัส ดุจากผงเซรามิกโดยการอัด ความดันและการฉีดขึ้นรู ป หลักการของการเตรีย มสารแขวนลอยและ
ปฏิกิริยาระหวางอนุภาค การเตรียมชิ้นงานเซรามิกจากสารแขวนลอย การเตรียมแผนฟลมบาง การเตรียมวัสดุ
ผลึก เดี่ ย ว เพื่อ ใชในงานวิจัย และการประยุก ต เชิง อุต สาหกรรม เทคโนโลยี ส มัย ใหม ในการเตรีย มชิ้นงาน
การศึกษาลักษณะเฉพาะของชิ้นงานเซรามิก
Ceramic powder synthesis techniques by comminution, solid state reaction,
combustion synthesis, co-precipitation and spray drying. Characterization of ceramic powder.
Ceramic fabrication techniques by pressing and injection molding. Principle of slurry
preparation and particle interaction. Preparation of ceramic samples from slurry. Thin film
preparation. Preparation of single crystal materials for research and industrial applications.
Modern technology in sample preparation. Characterization of ceramic samples.
01213567* กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรขั้นสูงและวิทยากระแส
3 (3-0-6)
(Advanced Polymer Processing and Rheology)
หลักการและการประยุกตของวิทยากระแสและการวัด กระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบพิเศษ กระบวนการ
อัดรีดขึ้นรูปรวม และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กระบวนการอัดขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปแบบสุญญากาศ
ปรากฏการณการถายโอนในกระบวนการผลิ ตพอลิ เมอร กรณีศึ กษา หลั กการเบื้ องต นในการใช เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยเหลือทางวิศวกรรมในการแปรรูปพอลิเมอร

_________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
Principle and applications of rheology and measurement. Special injection molding
processes. Co-extrusion and related processes. Compression molding processes. Vacuum
forming processes. Transport phenomena in polymer processing. Case study. Basic principle
of computer-aided-engineering technology in polymer processing.
01213568* เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตระบบไมโครและไมโครอิเล็กทรอนิก
3 (3-0-6)
(Microelectronic and Microsystem Technology and Fabrications)
ภาพรวมของเทคโนโลยี ไ มโครอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก เทคโนโลยี วั ส ดุ สํ า หรั บ การประยุ ก ต เ ชิ ง ไมโคร
อิเล็กทรอนิก อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิก การปลูกผลึก การแพรและปรากฏการณถายโอนสําหรับกระบวนการ
ผลิตระดับไมโคร การเกิดออกซิเดชั่นเชิงความรอน การเจือและการปลูกฝงไอออน การพิมพลายและการกัดกรด
การสะสมเชิงกายภาพ การสะสมเชิงไอเคมี หลักมูลและกลไกของระบบไมโครและระบบไฟฟาเครื่องกลระดับไม
โคร วัสดุสําหรับระบบไมโครและระบบไฟฟาเครื่องกลระดับไมโคร กระบวนการผลิต ระดับไมโครและกระบวน
การตัดแตงผิวระดับไมโคร
Overview of microelectronic technology. Materials technology for microelectronic
applications. Microelectronic devices. Crystal growth. Diffusion and transport phenomena for
microfabrication. Thermal oxidation. Impurity doping and ion implantation. Lithography and
etching. Physical deposition and chemical vapor deposition. Fundamentals and mechanisms
of microsystem and microelectromechanical systems (MEMS). Materials for microsystem and
MEMS. Micromanufacturing and surface micromachining.
01213569* วิศวกรรมไฟฟาเคมีสําหรับวัสดุทางอุตสาหกรรมและการจัดการของเสีย
3 (3-0-6)
(Electrochemical Engineering for Industrial materials and Waste Management)
หลักการของไฟฟาเคมีและกระบวนการถายโอน แบตเตอรี่และเซลลเชื้อเพลิง เซ็นเซอร กระบวนการ
แยกดวยไฟฟาและกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ของโลหะ การปรับปรุงพื้นผิวโดยกระบวนการเคลือบแบบใชไฟฟา
และไมใชไฟฟาและการกัดกรด การแยกเศษวัสดุของเสียกลับมาใชใหม วิทยาการเครื่องมือทางไฟฟาเคมี
Principles of electrochemistry and transport processes. Batteries and fuel-cells.
Sensors. Electrowinning and refining of metals. Surface modification by electro/electroless
deposition and etching. Metal waste recycling. Electrochemical instrumentations.

_______________________

* วิชาเปดใหม
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มคอ. 2
01213577**การออกแบบและการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑสําหรับวิศกรวัสดุ
3 (3-0-6)
(Product Life Cycle Design and Management for Materials Engineer)
หลักการการออกแบบและการจัดการวงชีวิต บริหารวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ กระบวนการออกแบบ
และพัฒนาผลิ ต ภัณฑ การแจงหนา ที่เ ชิ งคุ ณภาพ กระบวนการออกแบบ ปจจั ย ทางวิศ วกรรมสํา หรับ การ
ออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อันตรกิริยาของวัสดุ กระบวนการแปรรูปและการออกแบบ การประเมินผลิตภัณฑ
แบบจําลอง และสายของการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑ การวิเคราะหวงชีวิต การจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑ
ในโรงงานและนอกโรงงาน ผลิตภาพที่ดีตอสิ่งแวดลอม
Principle of product life cycle design and management. Product design and
development process. Quality function deployment. Design process. Engineering factor for
design. Materials selection. Interaction of materials. Processing and design. Product evaluation.
Model and thread of product life cycle management. Life cycle analysis. Product life cycle
management inside and outside factory. Green Productivity.
01213578**การจัดองคกรและการจัดการทางอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกรวัสดุ
3 (3-0-6)
(Industrial Organization and Management for Materials Engineer)
การจัดองคกรภายใน การควบคุมการจัดการ ความเสี่ยงและการพยากรณทางอุตสาหกรรม การจัด เงิน
ใหแกผลผลิตของวิสาหกิจอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การวางแผนการผลิต สิ่งอํานวยความสะดวกเชิง
กายภาพ การควบคุมการผลิตและวัสดุ การปรับปรุงวิธีการ การบริหารงานบุค คล การตลาด การโฆษณาและ
การสงเสริมการขาย การควบคุมตนทุน
Internal organization, managerial controls, industrial risk and forecasting, financing
industrial enterprise product, research and development, production planning, physical
facilities, production and materials control, method improvement, personal management,
marketing, advertising and sales promotion, cost control.
01213579**การวิเคราะหทางวิศวกรรมเชิงคุณภาพสําหรับวิศวกรวัสดุ
3 (3-0-6)
(Quality Engineering Analysis for Materials Engineer)
แนวคิ ด ทางวิ ศ วกรรมคุ ณ ภาพ การออกแบบและข อ กํ า หนดของผลิ ต ภั ณฑ การออกแบบและ
การวางแผนกระบวนการ การออกแบบการทดลอง การตรวจพินิจและทดสอบวัส ดุ การสอบเที ยบมาตรฐาน
เครื่องมือวัด การวิเคราะหความลมเหลว การปรับปรุงคุณภาพการวิเคราะหภาวะและผลความลมเหลว ระบบการ
จัดการในหองปฏิบัติการตรวจพินิจและทดสอบ
_________________________

** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
Quality engineering concept, product design and specification, process design and
planning, design of experiment, materials inspection and testing, measurement tools
calibration, failure analysis, quality improvement, failure mode and effect analysis,
management system in inspection and testing laboratory.
01213591**ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ
3 (3-0-6)
(Research Methods in Materials Engineering)
หลั กและระเบี ย บวิธี การวิ จัย ทางวิ ศ วกรรมวั ส ดุ การวิ เ คราะห ป ญ หาเพื่ อกํา หนดหั วข องานวิ จัย
การรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผลและการวิจารณ
ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอรายงานการประชุมและการตีพิมพ
Principles and research methods in materials engineering, problem analysis for
research topic identification, data collection for research planning, identification of samples and
techniques. Analysis, interpretation and discussion of research result; report writing for
presentation and publication.
01213596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
1-3
(Selected Topics in Materials Engineering)
เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in materials engineering at the master’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01213597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in materials engineering at the
master’s degree level.

_________________________

** วิชาปรับปรุง
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มคอ. 2
01213598 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนรายงาน
Study and research in materials engineering at the master’s degree level and compile
into a written report.
01213599 วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research in the master’s degree level and compile into a written report.
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1-12

มคอ. 2
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
University of Leeds, UK, 2544
3200100509501
สาขาที่เชี่ยวชาญ : เซรามิก, Bioceramics,
Biomaterials, Dental Materials

2

นายปฏิภาณ จุยเจิม
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2538
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543
Dr.-Ing. (Materials Engineering)
University of Kassel, Germany, 2550
3749900271953
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Surface treatment,
Fatigue, metallurgy

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
Ceramics processing, 2548
งานวิจัย
1. Bioceramics, 2554
2. Dental glass ceramics, 2554
3. Cement and concrete, 2551
4. Geopolymers, 2553

01213521
01213571
01213576
01213596
01213597
01213598
01213599

01213531
01213534
01213566
01213596
01213597
01213598
01213599

งานวิจัย
1. Heat treatment process,
2550-2554
2. Surface treatment, 2550-2554

01213596
01213597
01213598
01213599

01213524
01213526
01213527
01213528
01213529
01213596
01213597
01213598
01213599

- 29 -

มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
3
นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ
อาจารย
B.S. (Economics & Chemistry)
Suma Cum Laude
Syracuse University, USA, 2544
M.S. (Chemistry)
The University of Utah, USA, 2547
Ph.D. (Metallurgical Engineering)
The University of Utah, USA, 2551
3679800095089
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Extractive metallurgy,
Electrochemistry (Waste Recycling,
Electrodeposition, Corrosion)
4

นายอภิรัตน เลาหบุตรี
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2536
M.S. (Polymer Science)
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
Ph.D. (Polymer Science)
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
4101300001161
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Polymer Synthesis,
Supramolecular Chemistry, Functional
Polymers

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. Extractive metallurgy, 2553
2. Electrochemistry
(waste recycling, electro/
electroless coating, and
corrosion), 2552

01213511
01213512
01213522
01213596
01213597
01213598
01213599

01213513
01213522
01213523
01213569
01213577
01213578
01213579
01213596
01213597
01213598
01213599

งานแตงเรียบเรียง
1. วัสดุพอลิเมอร, 2548
2. เคมีอนินทรีย, 2554
งานวิจัย
1. Benzoxazine supermolecules,
2553
2. Fuel cell (polymeric and solid
oxide fuel cell), 2551
3. Gas and humidity sensors,
2552
4. Magnetic materials (polymers
and ceramics), 2553
5. Polybenzoxazine composite
materials, 2554

01213573
01213596
01213597
01213598
01213599

01213545
01213546
01213547
01213596
01213597
01213598
01213599
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มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
5
นางสาวอัมพิกา บันสิทธ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
M.S. (Materials Science and Engineering)
Stanford University, USA, 2547
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Northwestern University, USA, 2551
3100504020658
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Materials Science,
Powder Metallurgy

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน
งานแตงเรียบเรียง
1. Porous NiTi for bone
implants: A review, 2551
2. Powder metallurgy, 2554
งานวิจัย
1. Biomaterials, 2551
2. Shape memory alloys, 2551
3. Porous materials, 2554

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย และการแตงตํารา ดูในภาคผนวก
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01213591
01213596
01213597
01213598
01213599

หลักสูตร
ปรับปรุง
01213523
01213526
01213553
01213577
01213579
01213591
01213596
01213597
01213598
01213599

มคอ. 2
3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
1
นางสาวนุชนภา ตั้งบริบูรณ
อาจารย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2532
วท.ม. (วัสดุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536
Ph.D. (Polymer Science)
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
3100501440006
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Material Science,
Electrical and Magnetic Properties
of Materials, Sol-Gel Processing,
Ceramic-Polymer Composite Materials
2
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
M.S. (Materials Science and Engineering)
Michigan Technological University, USA,
2549
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Michigan Technological University, USA,
2551
3100400713270
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Thermodynamic, Kinetic,
Microwave Plasma Processing, Materials
Characterization

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. Bioceramics, 2549-2554
2. Conductive ceramics, 25492554
3. Polymer ceramic composites,
2549-2554

01213575
01213596
01213597
01213598
01213599

01213552
01213596
01213597
01213598
01213599

งานวิจัย
1. Microwave processing, 25512554
2. Powder injection molding,
2551-2554
3. Materials characterization,
2551-2554

01213511
01213512
01213542
01213543
01213596
01213597
01213598
01213599

01213513
01213514
01213596
01213597
01213598
01213599
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มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
3
นายพีระพงศ ตริยเจริญ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
M.S. (Metallurgical and Materials
Engineering)
Michigan Technological University, USA,
2542
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Michigan Technological University, USA,
2546
3100400713440
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Metal, Ceramic,
Thermodynamic, Materials
Characterization
4
นายราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
อาจารย
B.S. (Materials Science and Engineering)
Northwestern University, USA, 2545
M.S. (Materials Science and Engineering)
Massachusetts Institute of Technology,
USA, 2547
Ph.D. (Structural and Environmental
Materials)
Massachusetts Institute of Technology,
USA, 2550
3101500860330
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Ferromagnetic Shape
Memory Alloys, Metallurgy, Materails
Processing

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
Materials characterization, 25462554

01213596
01213597
01213598
01213599

01213596
01213597
01213598
01213599

งานแตงเรียบเรียง
Acoustive energy absorption in
Ni-Mn-Ga/polymer composites,
2554
งานวิจัย
1. Active materials, 2550-2554
2. Electro deposition, 2550-2554
3. Alloys and metallurgy, 25502554
4. Materials Selection and
design, 2550-2554

01213524
01213544
01213596
01213597
01213598
01213599

01213524
01213565
01213568
01213596
01213597
01213598
01213599
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มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
5
นายสมเจตน พัชรพันธ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2537
วท.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2543
Dr.-Ing. (Polymer Engineering)
Chemnitz University of Technology,
Germany, 2549
3101500976028
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Polymer Processing,
Polymer Pheology

6

นางสุรีรัตน ผลศิลป
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542
Ph.D. (Metallurgical and Materials
Engineering)
University of Melbourne, Australia, 2544
3100603392249
สาขาที่เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมโลหการ
Thermodynamic and Kinetic

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
Effect of processing parameters
on the bond strength of
Injection-overmolded parts,
2553
งานวิจัย
1. Polymer processing, 25492554
2. Polymer rheology, 2549-2554
3. Rubber technology, 25492554

01213574
01213596
01213597
01213598
01213599

01213551
01213567
01213596
01213597
01213598
01213599

งานแตงเรียบเรียง
จลนพลศาสตรในการแปรรูป วัสดุ,
2553
งานวิจัย
1. EAF dust treatment, 25442554
2. Extractive metallurgy, 25442554
3. Hydrogen reduction, 25442554
4. Oxidation and reduction
Process, 2544-2554
5. Thermodynamics and
kinetics, 2544-2554

01213511
01213512
01213522
01213596
01213597
01213598
01213599

01213513
01213522
01213596
01213597
01213598
01213599
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มคอ. 2
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับที่
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
7
นางสาวอมรรัตน เลิศวรสิริกุล
อาจารย
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539
M.Sc. (Polymer Science)
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541
D.Eng. (Biotechnology and Life Science)
Tokyo University of Agriculture and
Technology, Japan, 2546
3330401192522
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Biopolymers, Functional
Polymers
8
นางสาวอรทัย จงประทีป
อาจารย
B.S. (Materials Science and Engineering)
Columbia University, USA, 2543
M.S. (Materials Science and Engineering)
Columbia University, USA, 2545
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
University of Missouri-Rolla, USA, 2549
3100900211567
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Ceramics processing,
Superconductors, Dielectric ceramics

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
1. พอลิเมอรชีวภาพ, 2554
2. เทคโนโลยียาง, 2553
งานวิจัย
1. Bio-based plastics, 2547-2554
2. Biodegradable polymers,
2547-2554
3. Polymer synthesis, 2547-2554
4. Functional polymers, 25502554

01213525
01213572
01213596
01213597
01213598
01213599

01213548
01213549
01213596
01213597
01213598
01213599

งานแตงเรียบเรียง
1. สมบัติและการใชงานของวัสดุ
ในอุตสาหกรรม, 2553
2. การผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม, 2553
3. การขึ้นรูปเซรามิกและวัสดุป ระกอบ
, 2553
งานวิจัย
High temperature
Superconductors, 2552-2553

01213521
01213541
01213542
01213543
01213576
01213596
01213597
01213598
01213599

01213514
01213532
01213533
01213534
01213566
01213596
01213597
01213598
01213599

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย และการแตงตํารา ดูในภาคผนวก
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
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*4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
*5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
นิสิตทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรม
วัสดุภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนโครงงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิศวกรรมวัสดุเพื่อสรางองคความรูใหม พัฒนาวัสดุหรือเทคโนโลยีห รือ
ประยุกตใชในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิพนธต ามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงานตอที่ป ระชุม
และมีการทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัย เพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการ
ทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัย หรือโครงการทางวิช าการอยางสร างสรรคดวยตนเอง โดยใชค วามรูทั้ ง
ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่
ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหา หรือจัดการกับ
บริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมเคมี
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมดานวิศวกรรมวัส ดุไดอยางสรางสรรคจากองคความรู
เดิม
6. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและการเขีย น รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
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5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1-ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกสัปดาห เพื่อใหนิสิตสามารถ
พัฒนาหัวของานวิจัยและมีความเขาใจในโจทยวิจัย
2. นิสิตตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ภายในภาค
การศึกษาที่สองใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. หลักสูต รมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ ผานรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศ วกรรมวัสดุ
และการสัมมนาระหวางภาคการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นิสิตทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดชวง
การทําวิทยานิพนธใหกับคณะกรรมการ
2. นิสิ ตต องนํ าเสนอและสอบผ านการสอบปากเปลา ขั้นสุ ดท ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
3. นิสิตตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด
4. ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ให เ ป นไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด วยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

- 37 -

มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรูอันทันสมัย เปนสากล มีทักษะที่ดี
ในการวิจัยและปฏิบัติการ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- จัดกิจกรรมอบรมความรูเขมขนระยะสั้นหรือการดูงาน
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในหัวขอองคความรู
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีที่จําเปน และทันสมัยโดย
หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในดานนั้นๆ
- กําหนดใหนิสิตดําเนินหัวขอวิทยานิพนธภายใตเครือขาย
งานวิจัยระหวางประเทศหรือระหวางหนวยงานของรัฐ
หรือภาคอุตสาหกรรม
2. ใฝรู สามารถพัฒนาความรูดวยตนเอง
- กําหนดใหนิสิตมีสวนรวมในการประชุมกลุมวิจัย
และถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นอยางมี
(research group)
ประสิทธิภาพ
- จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยใหนิสิตมีบทบาทในการจัด
สัมมนาดวยตนเอง พัฒนาหัวขอวิจัยเพื่อนําเสนอเผย
แพรองคความรู แลกเปลี่ยน และอภิปรายระหวางกลุม
นิสิต หรือตอกลุมผูเชี่ยวชาญ หรือตอกลุมผูไมเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา
3. เปนผูนําในการแสดงออกเพื่อแกไขโจทย
- กําหนดใหนิสิตมีสวนรวมในดานบริการวิชาการของภาค
ปญหา สามารถทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ
วิชาฯ เพื่อสรางโอกาสในการฝกฝนจากโจทยวิจัยที่
ทางอุตสาหกรรมได
หลากหลาย และอภิปรายเพื่อรวมวิเคราะหแนวทาง
แกปญหากับนักวิจัยหรือนักอุตสาหกรรม
4. สามารถใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียน - กําหนดใหมีการนําเสนอผลงานปากเปลาหรือการเผย
และมีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร แพรความรูในระดับประเทศและนานาชาติ
ที่ดีเยี่ยม
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยผูเชี่ยวชาญ อยางนอยภาคการ
ศึกษาละ 1 ครั้ง
- สนับสนุนคาใชจายในการดูงานหรือฝกงานตางประเทศ
การตีพิมพและการนําเสนอผลงานในตางประเทศ
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*2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงตนและการอยูรวมกัน
(2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาและมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการยกป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวนและแกไข สามารถอภิปรายและใหขอสรุปของปญหา
ทางจรรยาบรรณในบริบทที่มีความซับ ซอนดวยพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผูไดรับ
ผลกระทบครอบคลุมทุกฝาย
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีงาม โดยเนนการปลูกฝงใหนิสิต มีระเบีย บวินัย ตรงตอ
เวลา ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต เคารพสิทธิและ
สิทธิทางปญญาของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีกาลเทศะ มีทัศนคติที่ดี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร
อยางเคร ง ครัด และสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรม ในระหวางการสอน การทํ า
วิทยานิพนธ และในทุกโอกาส
(3) อภิป รายกลุมทุกภาคการศึกษาในประเด็นปญหาทางจรรยาบรรณ คุณธรรม จริย ธรรม
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคกรและในสังคม ทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ และในสถานการณ
ทั่วไปในชีวิต ในระดับอยางงายจนถึงระดับที่ซับซอน
(4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริย ธรรม เชน นํานิสิตรวมแกปญหาพัฒนา
ชุมชนและเผยแพร ความรู จัด กิจกรรมจิต อาสาชวยเหลือ สั งคม การยกย องนิ สิ ตที่ ทํ า
ประโยชนแกสังคม เปนตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต ในชั้นเรีย น การเขาชั้นเรีย น การทํางานตาม
ที่ มอบหมายในกํ า หนดระยะเวลา การร วมกิ จกรรมของภาควิ ช า การปฏิ บั ติ ต ามกฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
(2) ประเมินจากการสังเกตบทบาทของนิสิต และความคิดเห็นที่นิสิตแสดงออกในการอภิปราย
กลุม
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(3) ประเมินจากปริ มาณการทุจริ ตหรือสอ ทุจริ ตในการสอบการทํ างานและกิจกรรมตา งๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินการอางอิงผลงานของผูอื่นในรายงาน วิทยานิพนธ ผลงานในการนําเสนอ หรือ
ผลงานตีพิมพของนิสิต
(5) ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมงานที่ไดรับมอบหมายหรือที่ทํากิจกรรมรวมกัน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งทางหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิศวกรรมวัสดุ
และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีค วามรูแ ละทั กษะในการใช เ ครื่องมือเฉพาะทางหรือ เครื่องมื อวิ เ คราะหท ดสอบทาง
วิศวกรรมวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปจจัย ของปญ หา ประยุกตใชความรู ทักษะ
และเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกปญหา
(4) มีความรูที่เปนปจจุบัน มีความรอบรูในงานวิจัย วิชาการหรือเทคโนโลยีท างอุต สาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ศ วกรรมวั ส ดุ ใ นมุ ม กว า ง มี ค วามใฝ รู และสามารถติ ด ตาม
ความกาวหนาทางวิช าการ เพื่อเล็งเห็นประเด็นปญหาและโอกาสการตอยอดวิทยาการ
ทางวิศวกรรมวัสดุในระดับประเทศและสากล
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) สอนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของในสาขาวิศวกรรมวัสดุอยางเขมขน รวมถึงภาคปฏิบัติ
และการใชเครื่องมือเฉพาะทาง
(2) มีการหยิบยกกรณีศึกษา และปญหาจริงในอุตสาหกรรมมาใชเปนตัวอยางในการเรียนการ
สอน และกําหนดใหมีการศึกษาความรูที่เกี่ยวของเพิ่มเติมอยางลึกซึ้งดวยตนเอง
(3) สงเสริมใหมีการใชเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ดวยตนเองและใหนิสิตมีสวนรวมในการใช
เครื่องมือวิเคราะหทดสอบในงานบริการวิชาการ
(4) มอบหมายใหค นควาวิทยาการที่ทั นสมัย หรือรายงานผลการทํางานวิจัย และนํ าเสนอ
เผยแพรความรูในกลุมนิสิต และบุคคลภายนอก ผานการสัมมนาทางวิชาการ
(5) จัดใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานทางวิศวกรรมวัสดุหรือในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
(6) จั ด ให มี การสัม มนาเชิ ง วิ ช าการเชิ ญผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ต รงจากทั้ ง ในและ
ตางประเทศมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อใหสามารถติดตามความรูที่ทันสมัย และ
อภิปรายประเด็นปญหางานวิจัยที่เปนปจจุบันที่นาสนใจ
(7) สอนระเบีย บวิธีวิจัย และกําหนดใหมีการทํางานวิจัยเชิงลึกโดยมีการคนควาขอมูล และ
ใชกระบวนการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห สรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควาวิจัย
- 40 -

มคอ. 2
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมิ น จากการทดสอบย อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ทั้ งในรู ป แบบ
ขอเขียน และสอบปากเปลา
(2) ประเมินจากรายงานและการนําเสนองานที่มอบหมาย
(3) ประเมินความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาวิจัยจากการนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหวางภาคการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการสอบปากเปลาในการสอบวิทยานิพนธ
(4) ประเมินจากการนําเสนอความรูที่ทันสมัยในงานสัมมนาทางวิชาการ
(5) ประเมินจากการถาม-ตอบคําถามในการดูงานและการสัมมนา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และสรางสรรค สามารถวางแผนและออกแบบ
วิธี การดําเนิ นงานอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ สามารถรวบรวม วิ เ คราะห วิจารณ และสรุป
ประเด็นปญหาดวยตนเอง
(2) สามารถใชความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเชื่อมโยงบริบทเชิงกวาง เขาใจและจับประเด็น
สําคัญไดอยางลึกซึ้ง
(3) สามารถสื บ คนข อเท็ จจริ ง ทํ าความเข าใจ ประเมิ น และสั งเคราะหป ระเด็ นข อมูล บน
พื้นฐานทางวิชาการที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาแนวคิดหรือองคความรูใหม
(4) สามารถรายงานผล และนําเสนอผลทางวิชาการหรือขยายผลขององคความรูในเชิงวิชาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเอกสารและการนําเสนอปากเปลา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มอบหมายงานเชิงคนควา เพื่อประเมินหรือวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ในรายวิชา
(2) สอนเทคนิคในการคิด วิเคราะห วิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาผานการทําวิจัยตลอดหลักสูตร
และผานรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ
(3) จัด อภิ ป รายกลุม โดยใชป ระเด็ นป ญ หาที่ กลุ มกํ า ลัง ศึ ก ษาวิ จัย วิ เ คราะหบ ทความทาง
วิชาการระดับนานาชาติหรือกรณีศึกษาจากสถานการณจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การประยุกตใชศาสตรทางดานวิศวกรรมวัสดุ ฝกการวิพากษแ ละแสดงความคิดเห็นในที่
สาธารณะ
(4) ใหนิสิตปฏิบัติจริงผานการวิจัยและทําวิทยานิพนธ
(5) กําหนดใหนิสิตนําเสนอผลงานปากเปลาในการประชุมเชิงวิชาการและตีพิมพบทความทาง
วิชาการที่มีคุณภาพเผยแพรในระดับประเทศและนานาชาติ
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(6) กํ า หนดใหนิ สิ ต มี บ ทบาทในการบริ การวิ ช าการของภาควิ ช า เพื่ อ สร างโอกาสในการ
วิเคราะหโจทยปญหารวมกับนักวิจัยและนักอุตสาหกรรม
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินทั กษะในการค นคว า คิ ด วิ เคราะห และการประยุก ตใช ทักษะการวิจัย การใช
เครื่องมือในการวิเคราะห การนําเสนอผลงานจากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบปากเปลา
(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลงานที่มอบหมายหรือการนําเสนอปากเปลาในชั้น
เรียน และการสัมมนา
(3) ประเมิน จากการแสดงความคิ ด เห็ น และอภิป รายผลการทดลองจากงานวิจัย ในการ
อภิปรายกลุมและการแกไขโจทยปญหาวิจัย
(4) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติของนิสิตในการทํางานวิจัยตลอดหลักสูตร
(5) ประเมินจากคุณภาพผลงานในการนําเสนอผลงานปากเปลาในการประชุมเชิงวิชาการและ
ผลงานตีพิมพ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานและตอผูอื่น
(2) สามารถลํา ดับความสําคัญ สามารถตั ดสินใจไดอยางมีป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถประเมิ น
ตนเองและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดดีและตอเนื่อง
(3) สามารถวางตัวและแสดงบทบาทในการแกปญหาสถานการณตางๆ ในการทํางานเปนทีม
ทั้งในฐานะของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(4) สามารถสื่อสารแสดงประเด็นและขอสรุปในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม
อยางมีจุดยืน โดยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.4.2 กลยุท ธการสอนที่ใ ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทั กษะความสัมพันธ ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนสอดแทรกในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น
(2) จัดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม และการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นหลายระดับ
เชน ใหนิสิตรวมการจัดสัมมนาทางวิชาการใหนิสิตจัดตั้งกลุมบัณฑิตศึกษา เพื่อมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมในภาควิชา เปนตน
(3) กําหนดโครงสรางในกลุมวิจัย เพื่อใหนิสิตมีบทบาทความรับผิดชอบในกลุม และในการขับ
เคลื่อนองคกร
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบ ภาวะผู นํ า และการทํ า งานเป น กลุ ม จากพฤติ ก รรมและ
การแสดงออกของนิสิตในการทํางานตลอดหลักสูตรและบทบาทในกิจกรรมตางๆ
(2) ประเมินจากความรับผิด ชอบในการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวงตามเวลา และมีความ
สมบูรณ ตั้งแตการรายงานความกาวหนาในวิท ยานิพนธทุกภาคการศึกษา ตลอดจนการ
สอบเพื่อขอจบการศึกษา
(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
(4) ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนิสิต ระหวางเพื่อนรวมงาน (Peer review) และ
บุคคลผูเกี่ยวของ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติ เพื่ออภิปรายและสรุปแนวทางการ
แกไขปญหาที่ถูกตองเหมาะสม
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารผลงานอยางมีประสิท ธิภาพ ดวยการนําเสนอปากเปลา
และโดยการเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชคอมพิเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมในการ
คนควาขอมูล ติดตามความกาวหนา เก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดประสบการณพัฒนาการเรียนรูดาน ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางการสอนและการทํางานวิจัยตลอดหลักสูตร
(2) จั ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น นให ผู เ รี ย นได ฝ กทั ก ษะการสื่ อ สารระหว างบุ ค คล
ในหลากหลายระดับและหลากหลายสถานการณ ทั้งในรูปแบบการเขียน การพูด การฟง
(3) กําหนดใหมีการตีพิมพบ ทความในงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ และการนําเสนอ
ผลงานปากเปลาในระดับประเทศและนานาชาติ
(4) จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาภาษาในการวิจัย และการสื่อสาร โดยผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษา
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ นจากประสิ ทธิภาพในการนํา เสนอผลงานและคุ ณภาพของบทความตีพิมพ โดย
พิจารณาการเลือกใชเครื่องมือเชิงตัวเลข เทคนิค การนําเสนอ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร ตลอดจนการใชภาษา
(2) ประเมินจากความสามารถในการคนควา ประมวลขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล สื่อสารและ
การนําเสนอผลงานยอย ตลอดการวิจัยในหลักสูตร
(3) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชา และการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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มคอ. 2
*3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. การพัฒนา
2. ความรู
3. ทักษะทาง
คุณธรรม
ปญญา
รายวิชา
จริยธรรม

1 2 3 4 1 2 3 4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ก. รายวิชาเอก
1) สัมมนา 1 หนวยกิต
01213597 สัมมนา
o  o o
o 
 o
 o
 o
2) วิชาเอกบังคับ 10 หนวยกิต
01213513 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ

  


 
01213514 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย


 
 
01213591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ
o


 
 o 
3) วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
01213522 เทคโนโลยีการสกัดโลหการขั้นสูง
o
o
 o
 
01213523 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง
o
o
o


01213524 การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน
o
o
 o
 
01213526 โลหกรรมเชิงผงขั้นสูง
o




 o
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o
o

มคอ. 2
1. การพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

01213527
01213528
01213529
01213531
01213532
01213533
01213534
01213545
01213546
01213547
01213548
01213549
01213551
01213552

เทคโนโลยีโลหะผสม
ความลาและการปรับผิวเหมาะสมที่สุด
พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง
เซรามิกชีวภาพ
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกขั้นสูง
ผลิกศาสตรของวัสดุ
วัสดุสําหรับการประยุกตที่อุณหภูมิสูง
ฟสิกสพอลิเมอร
พอลิเมอรอนินทรียและโลหะอินทรีย
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรของแข็ง
การเสื่อมของพอลิเมอร
พอลิเมอรชีวภาพ
วัสดุเชิงประกอบขั้นสูง
วิศวกรรมระดับนาโน

1 2 3 4

o
o
o 





o


o


o  o
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1 2 3

o

o









 


 




4

1 2 3 4

 o 
 o 






o
 o

o
 o o



4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
 


o
o o
o


o
o



  








o
o
o



o
o
o
o




o



มคอ. 2
1. การพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

01213553
01213565
01213566
01213567
01213568
01213569
01213577
01213578
01213579
01213596

วัสดุชีวภาพขั้นสูง
กระบวนการแปรรูปทางโลหะขั้นสูง
กระบวนการแปรรูปเซรามิกขั้นสูง
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรขั้นสูงและวิทยากระแส
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตระบบไมโคร
และไมโครอิเล็กทรอนิก
วิศวกรรมไฟฟาเคมีสําหรับวัสดุทางอุตสาหกรรม
และการจัดการของเสีย
การออกแบบและการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑ
สําหรับวิศกรวัสดุ
การจัดองคกรและการจัดการทางอุตสาหกรรม
สําหรับวิศวกรวัสดุ
การวิเคราะหวิศวกรรมเชิงคุณภาพสําหรับวิศวกรวัสดุ
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
o









 




 


o





 

o
o 


 


o

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

 o

o 





o 






o  o





o 
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o

 
o

o o




o

o
 


o

มคอ. 2
1. การพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

รายวิชา

01213598 ปญหาพิเศษ
ข. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
01213599 วิทยานิพนธ

1 2 3 4 1 2 3 4



3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4




                   

หมายเหตุ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงตนและการอยูรวมกัน
(2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) ตระหนั ก ถึ ง ป ญหาและมี ค วามคิด ริ เ ริ่ มในการยกป ญหาทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณที่ มีอยู เพื่ อการทบทวนและแก ไข สามารถอภิ ป ราย
และใหขอสรุปของปญหาทางจรรยาบรรณในบริบทที่มีความซับซอนดวยพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผูไดรับผลกระทบครอบคลุมทุกฝาย
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
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มคอ. 2
ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งทางหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิศวกรรมวัสดุ และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือวิเคราะหทดสอบทางวิศวกรรมวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปจจัยของปญหา ประยุกตใชความรู ทักษะ และเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกปญหา
(4) มีความรูที่เปนปจจุบัน มีค วามรอบรูในงานวิจัย วิช าการหรือเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ย วของกับสาขาวิศวกรรมวัสดุในมุมกวาง มีความใฝรู และ
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อเล็งเห็นประเด็นปญหาและโอกาสการตอยอดวิทยาการทางวิศวกรรมวัสดุในระดับประเทศและสากล
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และสรางสรรค สามารถวางแผนและออกแบบวิธกี ารดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวม วิเคราะห
วิจารณ และสรุปประเด็นปญหาดวยตนเอง
(2) สามารถใชความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเชื่อมโยงบริบทเชิงกวาง เขาใจและจับประเด็นสําคัญไดอยางลึกซึ้ง
(3) สามารถสืบคนขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมิน และสังเคราะหประเด็นขอมูลบนพื้นฐานทางวิชาการที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาแนวคิดหรือองคความรูใหม
(4) สามารถรายงานผลและนําเสนอผลทางวิชาการหรือขยายผลขององคความรูในเชิงวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงเอกสารและการนําเสนอปากเปลา
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานและตอผูอื่น
(2) สามารถลําดับความสําคัญ สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินตนเองและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดดี
และตอเนื่อง
(3) สามารถวางตัว และแสดงบทบาทในการแกปญหาสถานการณตางๆ ในการทํางานเปนทีม ทั้งในฐานะของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมทํางาน มีมนุษย
สัมพันธที่ดี
(4) สามารถสื่อสารแสดงประเด็นและขอสรุปในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวมอยางมีจุดยืน โดยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
49

มคอ. 2
ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรหรือเทคนิคทางสถิติ เพื่ออภิปรายและสรุปแนวทางการแกไขปญหาที่ถูกตองเหมาะสม
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารผลงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการนําเสนอปากเปลาและโดยการเขีย น สามารถเลือกใชรูป แบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช คอมพิเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีส ารสนเทศอยางเหมาะสม ในการค นคว าข อมูล ติ ดตามความก าวหนา เก็ บรวบรวมข อมู ล
และนําเสนอ
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูต รประเมินแตละรายวิช าตามลักษณะเฉพาะ
ของรายวิ ช า โดยพิ จารณาจากแผนการสอน ผลการเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นพึ ง จะได รั บ ความเหมาะสมของข อ สอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้กําหนดใหมีการทวนสอบผลคะแนนเพื่อความถูกตองโดยอาจารยประจํารายวิชาและ
อาจารยผูรวมสอนในรายวิชานั้น นอกจากนี้กําหนดใหมีการประเมินรายวิช าโดยนิสิต ในดานประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยและรายวิชา เพื่อใชในการปรับปรุงรายวิชาตอไป
2.2 การทวนสอบการทําวิท ยานิพนธ มีการกําหนดกรอบเวลาการทําวิทยานิพนธที่ชัดเจน โดยมีกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมใหเปนไปตามกําหนดเวลา มีการประเมินผลความกาวหนา
วิทยานิพนธตลอดจนการสอบปากเปลาและการตีพิมพเพื่อจบการศึกษา
2.3 การทวนสอบระดับ หลั กสู ต ร โดยมี ร ะบบประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในมหาวิท ยาลั ย ทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผลทุกป รวมทั้งมีการทวนสอบจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ป
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มคอ. 2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
*1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการสงเสริมอาจารยใหมใหเขารวมการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหเขาใจนโยบายและแนวปฏิบัติข อง
มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร
(2) จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรู ความเขาใจ โครงสราง บทบาทของภาควิชาตลอดจนหลักสูต รและ
รายวิชาที่สอน
(3) จัดอาจารยพี่เลี้ยงใหอาจารยใหม เพื่อชวยในการปรับตัวเขาสูระบบและแนะแนวทางในการพัฒนาใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัย
*2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง
โดยสนั บสนุนดานการฝกอบรม เข ารวมประชุมทางวิช าการ ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองคกรตางๆ รวมถึ ง
มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
(2) สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
ในการแลกเปลี่ ยนองคความรู ดานการเรียนการสอน และการทํางานดา นวิศวกรรมวัส ดุ หรือในการสงอาจารยเข า
ฝกงานในภาคอุ ตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพู นประสบการณ และทราบความตองการที่แ ทจริ งของผูใช บัณฑิต เพื่อนํามา
พัฒนาการสอนและทําวิจัย
(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) กระตุนและสนับสนุนเงิ นทุนให อาจารยผลิต ผลงานทางวิ ช าการ งานวิจัยและนําเสนอในรูป แบบของ
ผล งานตีพิมพหรือการนําเสนอปากเปลา รวมถึงการจดสิทธิบัตรในระดับประเทศและนานาชาติ
(2) สนับสนุนเงินทุนเพื่อเขารวมอบรมเพิ่มพูนความรูทางวิชาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
(3) สรางเครือขายงานวิจัยรวมกับ ภาครัฐและอุสาหกรรม เพื่อเปดโอกาสการดูงานใหกับ อาจารยและสราง
หัวขอวิจัยรวมกัน
(4) สงเสริมการทําวิจัยควบคูกับการบริการทางวิชาการ และการใหคําปรึกษาแกภาครัฐและภาคเอกชน
(5) สงเสริมใหเกิดการบูรณากรความรวมมือระหวางหนวยงานในการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารยผูรับผิ ด ชอบหลักสูตรวางแผนการจัด การเรีย นการสอนรวมกับ ผู บริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรีย นการสอน โสตทัศนูป กรณ และ
วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ อยางเพียงพอ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีค วามพร อมดา นหนังสื อ ตํา รา และการสืบค นผ านฐานขอ มูล โดยมีสํ านักหอสมุ ดกลางที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
*3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรและผูส อนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนเพื่อรับ
นิสิตเขาศึกษา จัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ คณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองตรวจติดตามการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหลักสูตร และแจงใหคณาจารยในภาควิชา
ทราบในวาระที่ประชุมอยางนอยทุกภาคการศึกษา และนําขอคิด เห็นและผลการประเมินการดําเนินงานของ
รายวิ ช า และหลัก สูตรประกอบการปรับ ปรุงหลักสูต รตามวาระตอไป โดยผานการเห็นชอบจากคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูสอนทุกคน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มี ห ลั ก เกณฑ ใ นการแต ง ตั้ ง คณาจารย พิ เ ศษโดยดํ า เนิ น การเสนอขออนุ มั ติ ต ามระเบี ย บของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร อาจารย พิ เ ศษต อ งผ า นการกลั่ น กรองจากที่ ป ระชุ ม ภาควิ ช าฯ และเป น ผู มี
ประสบการณตรงจากภาคสวนวิจัย ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําระดับปริญญา
โท สัด ส วนอาจารย พิเ ศษต อคณาจารย ในหลักสู ต รให เ ป นไปตามเกณฑ การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุ ณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับ ตําแหนง โดยภาควิช าจะกําหนดบทบาทภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบของตําแหนงบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และกําหนดคุณสมบัติของบุค ลากรใหตรงตามบทบาทดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมภาควิชา ทั้งนี้บุคลากรตองมีทัศนคติที่ดี และมุงมั่นในการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทําวิจัย
รวมกับอาจารย เปนตน)
มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
การอบรม สัมมนา ดานความรูและทักษะที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูงานอันเปนประโยชนตอการ
ทํางานของแตละสายงาน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูภายในสายงานและระหวางสายงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยฝายบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ซึ่งมีบทบาทดังนี้
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
- นิสิตสามารถขอคําปรึกษาทางดานวิชาการและงานวิจัยจากอาจารยทุกท านในภาควิชาฯ ตลอด
หลักสูตร โดยวันเวลาวางของอาจารยจะแจงไวอยางชัดเจนในทุกภาคการศึกษา
- นิ สิต สามารถขอคําปรึกษาเกี่ ยวกั บงานวิ จัยได จากอาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ และอาจารย
ผูเกี่ยวของทางสาขาวิชาทุกทาน
- นิสิตสามารถปรึกษาปญหาในการเรียน การปรับตัว การทํากิจกรรม และทุนการศึกษา จากอาจารย
ฝายกิจการนิสิตและอาจารยฝายบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
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5.2 การอุทธรณของนิสิต
เปดโอกาสใหนิสิตปรึกษาอาจารยประธานกรรมการประจําตัวนิสิต รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
หรือคณบดีในเรื่องที่ตองการอุทรณ โดยใหนิสิตเขียนคํารองและดําเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณทิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานทางภาครัฐ และเอกชน และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
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*7. ตัวบงชี้การดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาค
สนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
*1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
มี การสั งเกตพฤติ กรรมและการโต ต อบของนิ สิต การประชุ มคณาจารย ในภาควิ ช าเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา และการสอบถามจากนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน และมีการประเมินจากนิสิตเกี่ย วกับการสอน
ของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา
เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน
*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมู ลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลั กสูตรในภาพรวม เชน การประเมิ น
หลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย การประชุมผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย การประเมินโดยที่ปรึกษาหรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
*3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาและผลการดํา เนิ น งานประจํ าป ตามตัวบ งชี้ การดํ าเนิ น งาน (Key
Performance Indicators) ที่ป รากฏในรายละเอีย ดของหลั กสู ต ร โดยคณาจารย ผูรับ ผิด ชอบหลักสู ตรและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
*4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการนําข อมูล จากการรายงานผลการดําเนินการรายวิช าเสนออาจารย ผูรับผิด ชอบหลักสู ตรจากนั้น
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชาฯ และมีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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