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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
2545003
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(ภาษาอังกฤษ) :
Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)
(ภาษาอังกฤษ) :
Master of Engineering (Metallurgical Engineering)
2.2 ชื่อ
(ภาษาไทย) :
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
(ภาษาอังกฤษ) :
M.Eng. (Metallurgical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการในการเวียนเอกสาร
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 202
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยของศูนย์วิจัยทางด้านโลหะวิทยา และนักวิจัยในบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2) วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ขึ้นรูปโลหะ ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
(3) ประกอบอาชีพส่วนตัว, เป็นเจ้าของกิจการ
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร - Ph.D. (Metallurgical Engineering), University of Wisconsin, U.S.A.
(2000)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2536)
2. ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ - Ph.D. (Metallurgical Engineering), The University of Alabama,
U.S.A. (2000)
- M.S. (Metallurgical Engineering), Colorado School of Mines,
U.S.A. (1994)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2531)
3. ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
- Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), Technical University of
Munich, Germany (2006)
- Dipl-Ing. (Mechanical Engineering), Technical University of
Hannover, Germany (2001)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริ ญ เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมอั น ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศนั้ น มี
รากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภ าพของขบวนการผลิ ต ซึ่งมีความต้องการ
วิ ศ วกรทางด้ า นโลหการ และอุ ต สาหการเพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโลหะ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะทาง
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในหน่วยงานบริการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิจัย หรือที่
มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโลหะและโลหะวิทยามีมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมโลหการที่
จัดตั้งขึ้น เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ จาเป็นต้องพึ่งพา
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วิศวกรโลหการในการวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบเพื่อทาการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านโลหะวิทยา และโลหะวิทยาเพื่อการผลิตให้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัย
ต่าง ๆ จึงยังมีอยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชุมชนอย่างมาก ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้ว
ยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีความคานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจา
และมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ จรรณ ยาบรรณ วิ ช าชี พ เพื่ อสร้ า งผลกระทบที่ น้ อ ยที่ สุ ด จาก
ภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒ นาหลักสูตรและความเกี่ย วข้องกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลั กสู ตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโ ดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโลหการ
ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
หรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ เพื่ อ
ประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อ
การสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีรวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระ
หนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) ผู้สอน: อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) ผู้สอน: อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ลงทะเบียนตามระดับความรู้ ที่ได้รับ
การประเมินจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
- หมวดวิชาเลือก ได้แก่
PRE 610 มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม (Welding Codes and Standards)
3(3-0-9) ผู้สอน: อาจารย์จากวิศวกรรมการเชื่อม
PRE 641 การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม (Welding Engineering Design)
3(3-0-9) ผู้สอน: อาจารย์จากวิศวกรรมการเชื่อม

4
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการประสานงานการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นๆทุกรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบการประสานงานของแต่ละหลักสูตร(อื่นๆ) ที่มี
ความสัมพันธ์กัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิ ตมหาบัณ ฑิตให้ มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทั กษะ และงานวิจัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกเหนือจากที่
นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือก
อีกด้วย
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโลหะ มีความต้องการ
วิ ศ วกรที่ มี ค วามรู้ ความช านาญ เฉพาะทางมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ในหน่ ว ยงานบริ ก ารและ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิจัย หรือที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโลหะและ
โลหะวิทยามีมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมโลหการที่จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ โดยจะมุ่งเน้นในการประยุกต์ องค์ความรู้ที่ได้
ศึกษามาทั้งจากห้องเรียน การทางานวิจัย การสัมมนา เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพภายหลังจาก
สาเร็จการศึกษา โดยเป็ นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการวิจัยพัฒ นา การให้
คาปรึกษาได้เป็นอย่างดี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้ในด้านวิศวกรรมโลหการ โดยเน้น
การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการทางานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบเพื่อ
แก้ปัญหาเพื่อความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและในอุตสาหกรรม
1.3.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสของคณาจารย์ในมหาวิทยาลั ยโดยให้มีโอกาสทางาน
ร่ว มกับ นักศึกษา หน่ วยงานวิจัยภายนอก และองค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการให้คาปรึกษาแก่อุตสาหกรรมในประเทศ
1.3.3 เพื่อทาการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโลหะวิทยา และโลหะวิทยาเพื่อการผลิต
ให้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
PLO1: นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านโลหวิทยาการขั้นสูงในการลงมือปฏิบัติงานออกแบบ วาง
แผนการใช้งานวัสดุ แก้ปัญหาทางด้านโลหวิทยาการและกระบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานสากล
1A สามารถระบุชนิดของวัสดุ พร้อมทั้งอธิบายสมบัติและการนาไปใช้งานเชิงวิศวกรรมของ
วัสดุตามมาตรฐานสากล
1B

1C

1D

บอกความแตกต่างพร้อมทานายพฤติกรรมของโลหะภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
อุณหภูมิยิ่งยวด (Extreme Temperature) รวมทั้งอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคกับกลไกความเสียหายภายหลังการใช้งาน
อธิบายกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลหวิทยาของโลหะแต่ละ
ประเภทเพื่อให้สามารถออกแบบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตโลหะให้
เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
เข้าใจถึงพฤติกรรมของกระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะที่เปลี่ยนไปในแต่ละ
กระบวนการเพื่อให้สามารถปรับปรุงสมบัติของโลหะให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน

1E

เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการของเครื่องมือวิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ทางด้าน
โลหวิทยา เช่น SEM,XRD,XRF เป็นต้น

1F

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อต่อ
ยอดงานเชิงวิศวกรรมโลหการอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโลหการ สอดคล้อง
กับที่ สกอ. กาหนด

กลยุทธ์

- พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กับความต้องการของธุรกิจ และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมโลหการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ประกอบการในการ
ทางานของบัณฑิต

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ประกอบการในการ
ทางานของบัณฑิต
- ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
- ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาศาสตร์ สาหรับปริญาตรีสาขาอื่นๆ อาจจะต้องเรียนวิชาปรับ
พื้นฐาน หรือวิชาอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) สาเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
(2) ทักษะทางวิศวกรรม
(3) ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์รวมไปถึงทักษะ
ทางวิศวกรรมและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2559 - 2563
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
20
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน ( 3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
15,000
30,000
30,000
60,000
180,000 บาท/คน
ปีงบประมาณ

2559
1,050,000
2,150,000
3,150,000

2560
1,200,000
2,400,000
3,600,000

2561
1,200,000
2,400,000
3,600,000

2562
1,200,000
2,400,000
3,600,000

2563
1,200,000
2,400,000
3,600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,798,275 2,966,172 3,144,142 3,332,791
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
607,500
607,500
607,500
607,500
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
926,800 1,059,200 1,059,200 1,059,200
รวมทั้งสิ้น 4,332,575 4,700,372 4,878,342 5,066,991
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 123,788
117,509
121,959
126,675
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย
124,321
หมายเหตุ อัตราการค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2563
3,532,758
607,500
1,059,200
5,266,958
131,674
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ตรก าหนดไม่ ได้เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลั ยในภาคการศึ ก ษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระของนักศึกษา
18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันไป
เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ มรายวิช าในหลั กสู ต รระดั บบั ณ ฑิ ตศึกษาหรือเที ยบเท่ าที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิช าหรือ กลุ่ ม รายวิช าที่ เที ยบโอนจะไม่น าหน่ว ยกิตมาค านวณแต้ มระดั บ
คะแนนเฉลี่ย แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นั กศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
21 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
PRE
หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
LNG
หมายถึง วิชาในคณะศิลปศาสตร์
รหัสตัวเลข 3 ตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับของวิชา
1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถเลือกเรียนได้
6-9
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง เลขระบุหมวดวิชาสาหรับกลุ่มวิชา ซึ่งสาหรับเลขระบุ
หมวดวิชา ของกลุ่มวิชา PRE มีความหมายดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชากระบวนการเชื่อมและการควบคุม
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาโลหการทางกายภาพ และการวิเคราะห์วัสดุ
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาโลหการทางกล ทางเคมี การเสื่อมสภาพ และความเสียหาย
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการเลือกและออกแบบวัสดุ การควบคุมคุณภาพและ
ความเชื่อถือได้
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชากระบวนการทางความร้อน และกระบวนการผลิต
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาเพื่องานวิจัย สัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในหมวดต่าง ๆ

11
- รายวิชา
วิชาปรับพื้น ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์
PRE 653 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3 (3-0-9)

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course For Post Graduate Students)
S/U
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3 (2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
S/U
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นั ก ศึก ษาต้อ งเรีย นวิช า LNG 550 และ/หรือ LNG และ LNG 600 และ/หรือ
ได้รั บ การยกเว้น ทั้งนี้ ขี้ นอยู่กับ ระดั บคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่
คณะศิลปศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
PRE 601 วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทไี่ ด้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE 664 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
PRE 695 สัมมนา
1 (1-0-3)
(Seminar)
ข. หมวดวิชาเลือก
- แผน ก
- แผน ข
โดยสามารถเลือกวิชาจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
วิชาทางด้านโลหการทางกายภาพ
PRE 651 แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลายองค์ประกอบ
(Multicomponent Phase Equilibria)
PRE 652 การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
(Transformation of Solids)
PRE 659 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
(Crystallographic Structure Analysis)

15 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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วิชาทางด้านโลหการทางกล
PRE 661 กลไกการแตกหัก
3 (3-0-9)
(Fracture Mechanics)
PRE 662 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็ง
3 (3-0-9)
(Deformation Mechanisms in crystalline Solids)
PRE 663 พฤติกรรมทางกลของโลหะ
3 (3-0-9)
(Mechanical Behavior of Metals)
วิชาทางด้านโลหการทางเคมี
PRE 665 โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-9)
(Applied Chemical Metallurgy)
PRE 666 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Ferrous Metallurgy and Its Processing)
PRE 667 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Nonferrous Metallurgy and Its Processing)
วิชาทางด้านการวิเคราะห์วัสดุ
PRE 655 วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิวและหน้าสัมผัส
3 (3-0-9)
(Methods of Surface and Interface Characterization)
PRE 656 การหักเหและโครงสร้างจุลภาค
3 (3-0-9)
(Diffraction and Microstructure)
PRE 657 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
(Quantitative Analysis of Microstructure)
PRE 658 การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ
3 (3-0-9)
(Metals Testing and Characterization)
วิชาทางด้านการเลือกและออกแบบวัสดุ
PRE 671 การเลือกใช้ การออกแบบ และเศรษฐศาสตร์ของวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Selection, Design, and Economics)
PRE 672 การออกแบบงานหล่อ
3 (3-0-9)
(Casting Design)
PRE 673 วัสดุสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่า
3 (3-0-9)
(Materials for Elevated Temperature and Cryogenic Service)
PRE 674 ชีววัสดุและความเข้ากันได้
3 (3-0-9)
(Biomaterials and Biocompatibility)
PRE 675 นิเวศน์เชิงวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Ecology)
วิชาทางด้านการเกิดการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ และความเสียหาย
PRE 668 การกัดกร่อนและการป้องกัน
3 (3-0-9)
(Corrosion and Its Preventions)
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PRE 669 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
(Metallurgical Failure Analysis)
วิชาทางด้านกระบวนการทางความร้อน
PRE 681 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ
(Heat Treatment of Metals)
วิชาทางด้านกระบวนการผลิต
PRE 682 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
(Surface Science and Engineering)
PRE 683 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป
(Forming Process Analysis)
PRE 684 วิทยาศาสตร์การแข็งตัว
(Solidification Science)
PRE 685 วิศวกรรมการหล่อโลหะขั้นสูง
(Advanced Foundry Engineering)
PRE 686 โลหะวิทยาของโลหะผง
(Powder Metallurgy)
PRE 687 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการผลิตเหล็ก
(Theory and Practice of Steel Production)
วิชาทางด้านการควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือได้
PRE 676 สมรรถภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
(Materials Performance and Reliability)
PRE 677 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
(Analysis and Control of Metal Processes)
PRE 678 วัสดุสาหรับการใช้งานทางการแพทย์
(Materials for Biomedical Applications)
วิชาหัวข้อพิเศษ
PRE 699 หัวข้อพิเศษ
(Special Topic)
ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
PRE 697 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
PRE 698 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Study)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 601 วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 664 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
PRE xxx วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Elective I)
PRE xxx วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
(Elective II)
รวม
12 (12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE xxx วิชาเลือก 3
3 (3-0-9)
(Elective III)
PRE xxx วิชาเลือก 4
3 (3-0-9)
(Elective IV)
PRE 697 วิทยานิพนธ์
3 (0-6-12)
(Thesis)
รวม
12 (9-6-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
PRE xxx วิชาเลือก 5
3 (3-0-9)
(Elective V)
PRE 697 วิทยานิพนธ์
3 (0-6-12)
(Thesis)
รวม
9 (6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 695 สัมมนา
(Seminar)
PRE 697 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

1 (1-0-3)
6 (0-12-24)
รวม

7 (1-12-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40

แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชัน้ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 601 วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 664 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
PRE xxx วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Elective I)
PRE xxx วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
(Elective II)
รวม
12 (12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE xxx วิชาเลือก 3
3 (3-0-9)
(Elective III)
PRE xxx วิชาเลือก 4
3 (3-0-9)
(Elective IV)
PRE xxx วิชาเลือก 5
3 (3-0-9)
(Elective V)
รวม
12 (12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
PRE xxx วิชาเลือก 6
3 (3-0-9)
(Elective VI)
PRE xxx วิชาเลือก 7
3 (3-0-9)
(Elective VII)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 695 สัมมนา
(Seminar)
PRE 698 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Study)
รวม

1 (1-0-3)
6 (0-12-24)
7 (1-12-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

1

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

2

ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ

3

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

4

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

- Ph.D. (Metallurgical Engineering),
University of Wisconsin, U.S.A. (2000)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2536)
- Ph.D. (Metallurgical and Materials
Engineering), The University of Alabama,
U.S.A. (2000)
- M.S. (Metallurgical Engineering),
Colorado School of Mines, U.S.A. (1994)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2531)
- Dr.-Ing. (Mechanical Engineering),
Technical University of Munich,
Germany (2006)
- Dipl.-Ing. (Mechanical Engineering),
Technical University of Hannover,
Germany (2001)
- ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2553)
- วท.ม. (นิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2545)
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ประเทศไทย (2542)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
1
1
1
1
1

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

14

14

14

14

14
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ที่

ชื่อ – สกุล

5

ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

คุณวุฒิการศึกษา
- Ph.D. (Metallurgical and Materials
Engineering), Colorado School of Mines,
U.S.A. (2544)
- M.Sc. (Metallurgical and Materials
Engineering), Colorado School of Mines,
U.S.A. (2540)
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2534)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
15
15
15
15
15

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
1

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
14
14
14
14
14

- Ph.D. (Welding Engineering), The Ohio
State University, U.S.A. (1999)
- M.Sc. (Welding Engineering), The Ohio
State University, U.S.A. (1995)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2534)
2 ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ - Ph.D. (Industrial Engineering),
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University of Washington, U.S.A. (2004)
- M.S. (Industrial Engineering),
University of Washington, U.S.A. (2002)
- M.S. (Mechanical Engineering), Georgia
Institute of Technology, U.S.A. (1999)
- B.S. (Mechanical Engineering),
Rensselaer Polytechnic Institute,
U.S.A. (1996)
3 ผศ.ดร.ไชยา ดาคา
- Ph.D. (Materials Engineering and
13
Materials Design), University of
Nottingham, U.K. (1998)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2532)
4 ผศ.มงคล สีนะวัฒน์
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2538)

9

9

9

9

13

13

13

13

13

13

13

13

18
ที่
5

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. (Systems Engineering),
Brunel University, U.K. (2001)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2535)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2527)
- ศ.บ. (การคลัง), มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
ประเทศไทย (2526)
6 ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ - Ph.D. (Industrial Engineering),
Oregon State University, U.S.A. (2001)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2532)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2528)
7 ผศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์ - Ph.D. (Industrial Engineering),
Ohio State University, U.S.A. (1990)
- M.Eng. (Industrial Engineering),
Ohio State University, U.S.A. (1986)
- วศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
(วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2525)
8 ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล - วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย
(2549)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2539)
9 ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2531)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2526)
10 ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2523)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
7
7
7
7
7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

14

14

14

14

14

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

19
ที่

ชื่อ – สกุล

11 ดร.อุษณีย์ คาพูล

12 ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา

13 ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา

14 ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

15 ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกลู

คุณวุฒิการศึกษา
- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหากรและการจัดการ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2546)
- M.Eng. (IE&M), Asian Institute of
Technology, Thailand (2541)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2539)
- Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of California, Davis,
U.S.A. (2005)
- M.S. (Mechanical Engineering),
University of Wisconsin, Madison,
U.S.A. (1998)
- B.S. (Mechanical Engineering),
Lehigh University, U.S.A. (1996)
- B.S. (Electrical Engineering),
Lehigh University, U.S.A. (1996)
- Ph.D. (Mechanical Engineering),
Imperial College, U.K. (2003)
- M.Eng. (Mechanical Engineering),
Cambridge University, U.K. (1998)
- B.A. (Mechanical Engineering),
Cambridge University, U.K. (1998)
- ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย (2548)
- M.S. (Industrial Engineering),
University of Texas at Arlington,
U.S.A. (1996)
- วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย (2536)
- Ph.D. (Mechanical and Manufacturing
Engineering), The University of New
South Wales, Australia (2011)
- วศ.ม. (การออกแบบและวิศวกรรมการผลิต),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2551)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
14
14
14
14
14

12

12

13

12

13

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

20
ที่

ชื่อ – สกุล

16 อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

17 Dr.Dimitrios Bakavos

คุณวุฒิการศึกษา
- วศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2549)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2540)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2526)
- Ph.D. (Metallurgy),
University of Manchester, U.K. (2006)
- M.Sc. (Materials science),
University of Liverpool, U.K. (2001)
- M.Sc. (Telecommunications and
Electronics), University of Liverpool,
U.K. (2000)
- B.Eng. (Aerospace Engineering),
University of Liverpool, U.K. (1999)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

13

11

14

11

12

9

9

9

9

9

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

1. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สถานที่ปฏิบัติงาน

- Ph.D. (Metallurgical Engineering),
University of Connecticut, U.S.A.
- M.Eng. (Metallurgical Engineering)
Colorado School of Mines, U.S.A. (1995)
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2535)

ศูนย์เทคโนโลยีโหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้าน
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ โดยอาจมี ค วามร่ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม และมี ก ารน าเสนอโครงงานแก่
คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทา
โครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนาเสนอ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ กรรมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากความก้าวหน้ าในการท าโครงงาน การนาเสนอโครงงานและความสามารถในการ
ทางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน ความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1)

2)

3)

4)

คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
และท าหน้ า ที่ เป็ น พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
วิ ช าชี พ แ ล ะ ต่ อ สั งค ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใต้
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
เสียสละ
มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อ
การประกอบวิ ช าชี พ ของตน และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
มี ค วามใฝ่ รู้ ใ นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คิ ด เป็ น ท าเป็ น มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีการเรียนการสอน
ในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจรการทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน
และเวลา
5) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วามสามารถในการท างาน การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
ร่วมกับ ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่คณะ วงจรการทากิจกรรมที่ ต้องมีการจัดสรรงาน คน
สามารถบริห ารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเวลา
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะ
ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ในการ ปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
ติดต่อสื่ อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้
เป็นอย่างดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของ
ผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยม
อันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจัง
ให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด มคอ.2
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ตลอดจนทฤษฎี
ที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหการ ในระดับแนว
หน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ ด้วย
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง วิศวกรรม
โลหการและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการ
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา วิศวกรรมโลห
การ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติการทาง วิศวกรรมโลหการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(2) กาหนดโจทย์การบ้าน
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา
2.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
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(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทา
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
และให้ นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ
น าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสม เรี ย นรู้ เทคนิ ค การประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ


รายวิชา

LNG 550 : Remedial English Course for Post
Graduate Students
2 (1-2-6)
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 : In-sessional English Course for
Post Graduate Students 3 (2-2-9)
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

3

4

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

1

2
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3



3. ทักษะทางปัญญา

4
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2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2













3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3













หมายเหตุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษาและ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณทีด่ ี สามารถวิเคราะห์
อาสา ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือ
การสื่อสาร
อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านภาษา และการ
สังคม
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
สื่อสาร ในการเรียนรู้และการทางานอย่างเหมาะสม
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
ความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
มารยาท และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษ
ปัญหาได้
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเรียนและ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่อสารและ
จริยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
การทางานจริงได้
นาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และสามารถ
ไทยและวัฒนธรรมสากล
(4) สามารถนาความรูด้ า้ นภาษามาใช้ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถใช้ข้อมูล
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
และต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ประสิทธิภาพ
ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่วมกันได้อย่างมี
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประสิทธิภาพ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสือ่ ความหมายได้
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ ันสมัยได้อย่าง
ประสิทธิภาพ สามารถ วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
PRE 601 วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและ
สมบัติทไี่ ด้มาของโลหะ (Microstructural Evolution
and Its Resultant Properties in Metals)
3(3-0-9)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการ
ผลิต (Transport Phenomena in Process
Metallurgy) 3(3-0-9)
PRE 658 การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของ
โลหะ (Metals Testing and Characterization)
3(3-0-9)
PRE 651 แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลาย
องค์ประกอบ (Multicomponent Phase
Equilibria) 3(3-0-9)
PRE 652 การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
(Transformation of Solids) 3(3-0-9)
PRE 653 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials) 3(3-0-9)
PRE 655 วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิวและ
หน้าสัมผัส (Methods of Surface and Interface
Characterization) 3(3-0-9)
PRE 656 การหักเหและโครงสร้างจุลภาค
(Diffraction and Microstructure) 3(3-0-9)
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
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เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

1

2

3

4

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
1
2

PRE 657 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis of Microstructure)
               
3(3-0-9)
PRE 658 การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ
               
(Metals Testing and Characterization) 3(3-0-9)
PRE 659 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
               
(Crystallographic Structure Analysis) 3(3-0-9)
PRE 661 กลไกการแตกหัก
               
(Fracture Mechanics) 3(3-0-9)
PRE 662 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็ง
(Deformation Mechanisms in crystalline
               
Solids) 3(3-0-9)
PRE 663 พฤติกรรมทางกลของโลหะ
               
(Mechanical Behavior of Metals) 3 (3-0-9)
PRE 664 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
               
(Thermodynamics of Solids) 3 (3-0-9)
PRE 665 โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์
               
(Applied Chemical Metallurgy) 3(3-0-9)
PRE 666 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะ
กลุ่มเหล็ก
               
(Ferrous Metallurgy and Its Processing) 3(3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
PRE 667 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก
(Nonferrous Metallurgy and Its Processing)
3(3-0-9)
PRE 668 การกัดกร่อนและการป้องกัน
(Corrosion and its preventions) 3 (3-0-9)
PRE 669 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
(Metallurgical Failure Analysis) 3(3-0-9)
PRE 671 การเลือกใช้ การออกแบบ และ
เศรษฐศาสตร์ของวัสดุ (Materials Selection,
Design, and Economics) 3(3-0-9)
PRE 672 การออกแบบงานหล่อ
(Casting Design) 3(3-0-9)
PRE 673 วัสดุสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมสิ ูงและ
อุณหภูมติ ่า (Materials for Elevated
Temperature and Cryogenic Service) 3(3-0-9)
PRE 674 ชีววัสดุและความเข้ากันได้
(Biomaterials and Biocompatibility) 3(3-0-9)
PRE 675 นิเวศน์วัเชิงวัสดุสดุ
(Materials Ecology) 3(3-0-9)
PRE 676 สมรรถภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
(Materials Performance and Reliability)
3(3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

1

2

3

4

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
1
2

PRE 677 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต
โลหะ
               
(Analysis and Control of Metal Processes)
3(3-0-9)
PRE 678 วัสดุสาหรับการใช้งานทางการแพทย์
              
(Materials for Biomedical Applications) 3(3-0-9)
PRE 681 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ
               
(Heat Treatment of Metals) 3(3-0-9)
PRE 682 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
               
(Surface science and Engineering) 3(3-0-9)
PRE 683 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป
               
(Forming Process Analysis) 3(3-0-9)
PRE 684 วิทยาศาสตร์การแข็งตัว
               
(Solidification Science) 3(3-0-9)
PRE 685 วิศวกรรมการหล่อโลหะขั้นสูง
               
(Advanced Foundry Engineering) 3(3-0-9)
PRE 686 โลหะวิทยาของโลหะผง
               
(Powder Metallurgy) 3(3-0-9)
PRE 687 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตขิ องการผลิตเหล็ก
(Theory and Practice of Steel Production)
               
3(3-0-9)
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจยั
               
(Research Methodology) 3(3-0-9)
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4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
                

             


             



1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
PRE 699 หัวข้อพิเศษ (Special Topic) 3(3-0-9)
PRE 695 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-3)
PRE 697 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
PRE 698 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research study) 6 หน่วยกิต

 

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการโดยค านึ งความรู้สึ กของผู้ อื่น อย่างรอบรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ยุ ติ ธ รรมและชั ด เจน มี ห ลั ก ฐานและ
ตอบสนองปั ญ หาตามหลั ก การและค่ า นิ ย มอั น ดี ใ ห้
ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริ เริ่ ม ในการยกปั ญ หาทางจรรยาบรรณ ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณ ธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้า
(3) มี ค วามเข้ าใจในวิ ธีก ารพั ฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดในอนาคต

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น หรื อ ความยุ่ ง ยาก
ระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือ กับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3. ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่
ที่ไม่ค าดคิด ทางวิศ วกรรมโลหการและเทคโนโลยี และพั ฒ นา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ ที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิด ใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(4) สามารถวางแผนและด าเนิ น การโครงการส าคั ญ โครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมโลห
การได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

5. การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้
ในการศึ กษาค้น คว้า ปั ญ หา สรุป ปั ญ หาและเสนอแนะแก้ ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุ ค คลต่ า งๆทั้ งในวงการวิ ช าการและชุ ม ชนทั่ ว ไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิ มพ์ ทางวิชาการ รวมทั้งวิท ยานิ พนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้มเฉลี่ย
ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษาแต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี
(Good)
C+
2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+
1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0 ตก
(Failure)
Fe
0 ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure: absent from examination)
Fa
0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failure: insufficient attendance)
W
- ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.
การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้
การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทาความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
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4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ ครบถ้วนดังนี้
32.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการ
สาเร็จหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม การสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในองค์ ก รต่ าง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการทั้ งในประเทศ หรือ ต่ างประเทศ หรือ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ การมีส่ วนร่วมในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
ประชุมครั้ งที่ 187 เมื่อวัน ที่ 4 กุม ภาพั น ธ์ 2558 ได้ มีมติ ให้ ความเห็ นชอบหลั กการระบบประกั นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาของ มจธ. ที่ ใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of
Thailand Quality Assurance) โดยในระดั บ หลั ก สู ต รให้ ใช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพ
ตามแนวทางอื่น ๆ ที่เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล เช่น Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒ นา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่น
AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบบ CUPT QA ได้
กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุ ก หลั ก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาตามเกณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบ
ในการจั ดการศึก ษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงกระบวนการในการจั ด
การศึ ก ษ า และเพื่ อให้ นั กศึ ก ษ ามี ส มรรถน ะ (Competence) เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน
(Employability) ซึ่งสมรรถนะที่บั ณ ฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษาคือ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บัณฑิตของ
มจธ. เป็ น ผู้น าการเปลี่ย นแปลงสังคม (Social Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณ ลักษณะเดิมของบัณ ฑิ ต
มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on และจะเพิ่มเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้
บัณฑิตมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะ
เริ่มจากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัด
และประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพัฒนา
การศึกษานี้จะช่วยพัฒ นาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0
และมี ความพร้ อ มที่ จ ะเป็ น บุ ค ลากรที่ มีคุ ณ ภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ ความส าคั ญ กับ การสร้างและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก และจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความ
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ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้ นกระบวนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้
ทุ ก หลั ก สู ต รของ มจธ. ต้ อ งมี ผ ลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ (Learning Outcomes) ทั้ งในระดั บ หลั กสู ต รและระดั บ
รายวิชา รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ได้เห็ น ชอบให้ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศ
ไทย หรือหากหลักสูตรใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่ น Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) ก็ได้เช่น กัน ซึ่งเกณฑ์ การประกันคุณ ภาพดังกล่ าวทั้ งหมดจะเป็ น
แนวทางเดียวกันกับการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากที่สภาวิชาการได้มีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้ว หลักสูตรจึงได้ดาเนินตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนดวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เพื่อจัดการเรียนการสอน 1. จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้น
ในแต่ละวิชาให้ตรงกับ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ความต้องการและความ
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
จาเป็นของผู้เรียนและเพื่อ
อิสระต่อทุกรายวิชาที่เปิดสอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมี 2. จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทัน
ระบบและส่งเสริมให้
ต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และ
โดย เฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการ
ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
เรียนภาคทฤษฎีใน
3. จัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ภาคปฏิบัติของ แต่ละ
ทันสมัยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
รายวิชาให้ตรงตาม
ประกอบการศึกษาและเปิดโลก
วัตถุประสงค์
ทัศน์ด้านความรู้เชิงวิชาการ
4. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนใน
หลักสูตรให้ทันต่อความเจริญทาง
วิชาการ
5. กาหนดมาตรฐานในการวัดผลและ
การสาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน
6. กาหนดขอบเขตของงานวิจัยให้
เหมาะกับบุคลากร สภาพปัญหา
และอุปกรณ์ที่มี

การประเมินผล
ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคติ
ทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและ
เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ตลอดถึง
การวัดผลการเรียนให้ผู้เรียนแต่ละ
รายวิชาได้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตร เพื่อนาไปปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา
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4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
1
กล้องจุลทรรศน์
2
เครื่องขัด polishing
3
เครื่องวัดความแข็ง
4
เครื่องวัดค่าแรงกระแทก
5
เตาอบอุณหภูมิสูง
6
เครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี
7
เตาหลอมอินดักชั่น (Induction furnace)
8
อุปกรณ์วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ (Data logger)
9
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermocouple)
10
ตู้ดูดควันสารเคมี
11
เครื่องชั่งน้าหนักอย่างละเอียด
12
เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรด
13
เครื่องตัดชิ้นงานหน้าเรียบ (Cut-off Machine)
14
เครื่องขึ้นเรือน (Mounting Machine)
15
เครื่องขัดกระดาษทราย
16
เครื่องตัดชิ้นงานโลหะด้วยใบเลื่อย
ตารา และเอกสาร ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ลาดับ
รายการ
1 Introduction to the Thermodynamics of
Materials
2 Thermodynamics in Materials Science
3 Thermodynamics of Materials Volume 1
and Volume 2
4 Steel and Its Heat Treatment
5 Physical Metallurgy Principles
6
7

Physical Metallurgy Handbook
Heat-Resistant Materials

8
9

Creep-Resistant Steels
Fundamentals of Creep and CreepRupture in Metals

จานวน
5 ตัว
9 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เตา
1 เครื่อง
1 เตา
1 เครื่อง
2 ชุด
2 ตู้
2 เครื่อง
1 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง

ผู้แต่ง
David R. Gaskell

สานักพิมพ์
Taylor and Francis

Robert T. Dehoff
David V. Ragone,

McGraw-Hill
John Wiley and
Sons,Inc.
Butterworths
PWS-Kent

K-E Thelning
Robert E. Reed-Hill
and Reza Abbaschian
Anil Kumar Sinha
ASM Specialty
Handbook
F. Abe
F. Garofalo

McGraw-Hill
ASM
CRC
Macmilan
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ลาดับ
รายการ
10 Deformation and Fracture at elevated
Temperatures
11 Failure Analysis and Prevention
12

Fratography

13

Analysis of Metallurgical Failures

14

Failure Analysis Case Histories and
Methodology
Research methodology
Modern Surface Technology
Materials Degradation and Its Control by
Surface Engineering
Lubrication at the Frontier
Surface Texture (Surface Roughness,
Waviness and Lay)

15
16
17
18
19

ผู้แต่ง
N.J. Grant

สานักพิมพ์
M.I.T. Press

ASM Specialty
Handbook
ASM Specialty
Handbook
V.J. Colangelo

ASM
ASM
John Wiley and
Sons,Inc.,
ASM

F.K. Naumann

Kumar, Ranjit
Pearson Longman
F.W., Bach et al.
WILEY-VCH
A.W. Batchelor et al. ICP
D. Dowson et al.
ASME

Elsevier
ASME

4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

1. อาจารย์และนักศึกษามี
ทรัพยากรและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่
จาเป็นให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียนการสอน
และการวิจัย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
การปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการซึ่งกัน
และกัน

1. จัดหาครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
ต่างๆที่ทนั ต่อนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและมีความจาเป็น
ในห้องเรียนและในการทาวิจัย
2. จัดทาห้องพักชั่วคราวให้กับ
นักศึกษาที่มีบรรยากาศที่ดี
และ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นในห้องพัก
3. จัดการสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ

ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและ
การวิจัย
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4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้ อาจารย์และนั กศึกษาก้าว 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และ
1. มีการนาความรู้และทฤษฎี
ทันต่อทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
นักศึกษามีการใช้เครือข่าย
ใหม่มาปรับรายละเอียดวิชา
สื่อสารทาง Internet เพื่อให้ได้
อย่างสม่าเสมอ
ทราบถึงทฤษฎีและเทคโนโลยี 2. นักศึกษานาทฤษฎีใหม่มา
ใหม่ๆ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
2. จัดหาหนังสือ วารสาร ตารา
วิทยานิพนธ์
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาใน 3. จานวนครั้งในการจัดสัมมนา
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา
จานวนครั้งที่อาจารย์ประจา
รวบรวมไว้ เพื่อให้นักศึกษา
หลักสูตรไปสัมมนาและ
และคณาจารย์สามารถใช้ได้
ประชุมวิชาการในระดับชาติ
อย่างสะดวก
และนานาชาติ
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการ
เรียนการสอนให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการของ
วงการการศึกษาระดับสากล
4. ทุ กภ าคการศึ ก ษ าจะมี การ
จัดการสั มมนาภายในภาควิช า
อย่ างน้ อ ยภาคการศึก ษาละ 4
ครั้ ง ส าห รั บ นั ก ศึ ก ษ าแล ะ
ค ณ า จ า ร ย์ ข อ ง ภ า ค วิ ช า
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุม/
สั มมนา ทั้ งนี้ โดยมีผู้ เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นวิทยากร
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ ไปสั ม มนาและประชุ ม ทาง
วิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณ สมบัติระดับปริญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโลหการ และวิศวกรรมอุตสาการและระบบการผลิต
5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ เรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็น
วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
ก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดย
ข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
6.1.1 นายช่างเทคนิค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ต้องมีความสามารถดังนี้
- มีความสามารถในการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และครุภัณฑ์การเรียนการสอน
- มีความสามารถในการจัดหาพัสดุ หรือบริการเพื่อบารุงรักษาเครื่องมือและครุภัณฑ์
- มีความสามารถในการบารุงรักษาเครื่องมือและครุภัณฑ์เบื้องต้น
6.1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ต้องมีความสามารถดังนี้
- ประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักศึกษา และอาจารย์
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
6.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สาขาวิชาโลหการ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 ในกรณีที่บุคลากรไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรเข้าร่ ว มงานกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมหรือ ธุรกิ จ ในช่ ว งปิ ด ภาคการศึ ก ษา เพื่ อให้
บุคลากรได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโลห
การวิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อกาหนด 4.2.1 ไม่สามารถทาได้
7. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
7.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546
หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ

43
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น
จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสือ
อุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้า
ภาควิชา 3 คน เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์
หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยก
โทษตามควรแก่กรณี การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว
8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
1. ผลแบบสอบถามจากผู้ใช้
ความต้องการของอุตสาหกรรม
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ
และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เสมอ
ทุกๆ 5 ปี
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการทางาน
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมโลหการ สาหรับงาน
อุตสาหกรรม

2. จัดให้มีการวัดผลและการสาเร็จ
การศึกษาที่ชัดเจน และโจทย์
วิทยานิพนธ์ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม

2. จานวนวิทยานิพนธ์ที่มีโจทย์
จากภาคอุตสาหกรรม และผลจาก
แบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตและซ่อมบารุงรักษา

3. จัดให้มีการวัดผลและการสาเร็จ
การศึกษาที่ชัดเจน และโจทย์
วิทยานิพนธ์ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม

3. จานวนวิทยานิพนธ์ที่มีโจทย์
จากภาคอุตสาหกรรม และผลจาก
แบบสอบถามของศิษย์เก่าที่เข้า
ทางานในฝ่ายผลิตหรือซ่อม
บารุงรักษา

4. เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับมหาบัณฑิต
เพิ่มความสามารถในการวิจัย

4. กาหนดให้วิทยานิพนธ์ต้อง
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
และต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการ

4. จานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
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9. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุ มเพื่ อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการด าเนิน งาน
หลักสูตร
2. มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ หรือ มาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ต ร ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ามี) ได้ รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13.บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
14.บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ก.พ.
กาหนด

ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาทา การประเมินผลการสอน ของอาจารย์ โดยรวมถึงกลยุทธ์การสอน ผลของงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมาย จะเป็นการประเมินกลยุทธ์การสอนด้วย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวน
สอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
- ให้ผู้กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ประเมินเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- ให้ผู้ใช้มหาบัณฑิต เป็นผู้ประเมินผลคุณภาพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ในด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ในทุกปีการศึกษา
- ให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ
ได้ประเมินความสามารถตนเอง และประเมินการใช้ประโยชน์ได้ขององค์ความรู้และหลักสูตร ในทุกปี
การศึกษาให้นักศึกษาที่กาลังศึกษา ได้ประเมินองค์ประกอบของการเรียนการสอน ผ่านระบบการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมศาสตร์โดยการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอั ง กฤษ ในด้ า นเนื้ อ หาวิ ช า ไม่ ได้ ก าหนดเนื้ อ หาที่ แ น่ น อน แต่ มุ่ ง เน้ น การแก้ ไขปั ญ หาการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and necessary skills for
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be
no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where
the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and
learning will be supported by self-directed learning to allow the students to improve their
language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากาหนด
รายวิชานี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรียนของนัก ศึกษา
ระดับบั ณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้น หนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ขั้ น ตอนการท าโครงงานตั้ งแต่ ก ารหาข้ อ มู ล อ้ างอิ ง จนถึ งการเขี ย นรอบสุ ด ท้ า ย
นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students
in Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on
practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the
real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course
of their studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting
research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize
language use not usage, real communication not classroom practice.
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PRE 601

วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การแพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว
การโตของผลึก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกลและทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ แผนภาพสมดุล กลไกการสร้างความแข็งแรงของ
โลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอกกลุ่มเหล็ก
Topics include atomic structures, defects, diffusion, solidification, grain growth,
microstructural evolution, Mechanical and physical properties of metals. Structural
transitions and structure-property relationships through practical metals examples. Phase
equilibrium diagram. Strengthening Mechanisms. The lectures are widely illustrated with
examples and applications based on ferrous and non-ferrous.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การ
แพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว การโตของผลึก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกล
และทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ แผนภาพ
สมดุล กลไกการสร้างความแข็งแรงของโลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอก
กลุ่มเหล็ก
PRE 602

ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการที่ว่าด้วยการไหลของของเหลว การถ่ายเทความร้อน และการแพร่ ตัวอย่างในเชิงปฏิบัติ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมโลหการ การประยุ ก ต์ ใช้ ง านในกรรมวิ ธี ท างโลหการ (กรรมวิ ธี ท างความร้ อ น
การชุบแข็งโดยเลเซอร์ การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะ การปลูกผลึกเดี่ยว)
Principles of fluid flow, heat transfer and diffusion. Practical examples relevant to
metallurgical engineering. Applications in Metallurgical Processing (heat treating, laser
transformation hardening, welding, casting, single crystal seeding).
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของปรากฎการณ์การถ่ายเทของ
โลหะวิทยาการผลิต สามารถประยุกต์ใช้การถ่ายเท ของโลหวิทยาการผลิต
PRE 651

แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลายองค์ประกอบ
3 (3-0-9)
(Multicomponent Phase Equilibria)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางอุณหพลศาสตร์ที่กาหนดแผนภูมิสมดุล การประมาณค่าทางอุณหพลศาสตร์ ระบบ
องค์ประกอบเดียว และระบบสององค์ประกอบ: ระบบ Eutectic, Peritectic, และ ระบบที่ซับซ้อนอื่น การ
แข็งตัวและโครงสร้างทางจุลภาค ระบบสามองค์ประกอบชนิดที่ 1 2 และ 3 ที่ไม่มีการแปรผัน การนาเอา
แผนภูมิสมดุลของเฟสมาใช้ในการออกแบบการเชื่อม กรรมวิธีทางความร้อน การหล่อ และด้านอื่นๆ
Thermodynamic principles governing phase equilibria. Estimation of
thermodynamic properties. One-component systems and Two-component systems: eutectic,
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peritectic, and complex equilbria. Solidification and microstructure. Three-component
systems: type I, II and III invariant equilibria. Applications of phase equilibria to the design of
welding, heat treatment, casting, and other topics.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: เข้าใจหลักการทางอุณหพลศาสตร์ที่ใช้ครอบคลุมบังคับถึงแผนภูมิสมดุล 2
สามารถประมาณของค่าทาง อุณหพลศาสตร์ ระบบองค์ประกอบเดียว และระบบสององค์ประกอบ: ระบบ
Eutectic, Peritectic, และ ระบบที่ซับ ซ้อนอื่น 3 อธิบายการแข็งตัวและโครงสร้างทางจุลภาค ระบบสาม
องค์ประกอบชนิดที่ 1 2 และ 3 ที่ไม่มีการแปรผัน 4 การนาเอาแผนภูมิสมดุลของเฟสมาใช้ในการออกแบบ
การเชื่อม กรรมวิธีทางความร้อน การหล่อ และด้านอื่นๆ
PRE 652

การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Transformation of Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาถึงสมดุลย์ของเฟส และคุณลักษณะทางโครงสร้างของของแข็ง การ
เปลี่ยนแปลงของเฟส การเกิดผลึก การตกผลึกใหม่ การตกตะกอน การกัดกร่อน การเกิดออกไซด์ ความรู้
พื้นฐานระดับอะตอมสาหรับการแพร่ การวิเคราะห์จลน์ศาสตร์ของการแพร่ในระบบเฟสเดี่ยวและหลายเฟส
โครงสร้างผลึกและโครงสร้างทางจุลภาคของการเปลี่ยนแปลงเป็นมาร์เทนไซท์
The basic factors that determine phase equilibria and structural characteristics of
solids. Phase transformations, nucleation, recrystallization, precipitation, corrosion, and
oxidation. Basics Knowledge of Atom for diffusion. Analysis of diffusion kinetics in single and
multiphase systems. Martensitic transformation-crystallography and microstructures.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ระบุปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาถึงสมดุลย์ของเฟส และคุณลักษณะทาง
โครงสร้างของของแข็ง 2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเฟส การเกิดผลึก การตกผลึกใหม่ การตกตะกอน การ
กัดกร่อน การเกิดออกไซด์ 3 เข้าใจความรู้พื้นฐานระดับอะตอมสาหรับการแพร่ การวิเคราะห์จลน์ศาสตร์ของ
การแพร่ในระบบเฟสเดี่ย วและหลายเฟส โครงสร้างผลึ กและโครงสร้างทางจุล ภาคของการเปลี่ ยนแปลง
เป็นมาร์เทนไซท์
PRE 653

วิศวกรรมวัสดุ
3 (3 – 0 – 9)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึกในของแข็ง ความบกพร่องผลึก และความไม่สมบูรณ์ใน
ของแข็ง สมบัติของโลหะ กลไกของการทาให้แข็งแรงขึ้น เฟสไดอะแกรม ระบบธาตุเดี่ยว 2 ธาตุ และ 3 ธาตุ
เฟสไดอะแกรมของเหล็ ก กล้ าคาร์บ อน ชนิ ด ของธาตุเจือและหน้ าที่ ของธาตุเจือในเหล็ ก การปรับ เปลี่ ย น
โครงสร้างจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกล แผนภาพการเปลี่ยนโครงสร้างเมื่ออุณหภูมิคงที่และเมื่อ
เย็นตัวต่อเนื่อง กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้าเจือ กลไกของการแพร่ เหล็กกล้าเจือ เหล็กกล้าเครื่องมือ
เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กหล่อและเหล็กหล่อเจือ โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก ชนิดของธาตุ
เจือ หน้าที่ของธาตุเจือ ลักษณะโครงสร้าง สมบัติและการใช้งานของโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียม
ทองแดง แมกนีเซียม และการเพิ่มความแข็งด้วยการใช้การตกผลึกของโลหะจาพวกเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนในโลหะ เซรามิกส์ โพลิเมอร์ และคอมโพสิท
Atomic and crystalline solid structure. Crystalline defect and imperfections in
solids. Metal properties. Strengthening mechanisms. Phase diagrams: Unary, binary and
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ternary. Iron-Iron carbide equilibrium diagram. Types and effects of alloying element in
steel. Microstructure transformation and change in mechanical property. Heat-treatment of
steels. Diffusion mechanism. Plain carbon steels and alloy steels. Tool steels. Stainless
steels. High temperature steel. Cast irons. Non- ferrous metal. Types and effects of alloying
element in non-ferrous metal. Microstructure, Properties and applications of non-ferrous
metals such as aluminium, copper, and magnesium. Precipitation hardening. Materials
degradation and corrosion. Ceramics. Polymers and composite materials.
PRE 655

วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิวและหน้าสัมผัส
3 (3-0-9)
(Methods of Surface and Interface Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธี ก ารหลั ก ในการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของโครงสร้ า งแ ละ
หน้าสัมผัส ที่รวมถึงกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การศึกษาโครงสร้างโลหะแบบย้อมสี การใช้แสงแบบมีแสงไป
ทางเดียวและแบบนอมาร์สกี้ในกล้องจุลทรรศน์แบบแสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลาแสงทะลุ การวิเคราะห์การกระจายตัวของพลังงาน (อีดีเอส) การวิเคราะห์การหัก
เหลาแสงอิเลคตรอนพลังงานต่า
Principles and engineering applications of major methods of structural and
interfacial characterization, including light microscopy, color metallography techniques,
polarized and Nomarski optical microscopy, scanning electron microscopy, transmission
electron microscopy, EDS, low-energy electron diffraction.
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การหักเหและโครงสร้างจุลภาค
3 (3-0-9)
(Diffraction and Microstructure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหักเหของรังสีเอ็กซ์และนิวตรอนโดยใช้สมการ เลา-เออ กฎของ แบรกก์ และ เรซิโปรคัล
แลกทิส การใช้ ฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มและการกระจายตัวของความเข้มที่
เกิดการกระเจิง การนาไปใช้ในการบ่งชี้วัสดุ แก่นสาร การกระเจิงของแสงแบบมุมแคบ การวิเคราะห์แบบรีต
เวลด์ การวิเคราะห์โครงสร้างผ่านผลของการหักเห ปัญหาของเฟส แพตเตอร์ซันฟังค์ชัน การอธิบายในเชิง
คุณภาพของการเรียงตัวระดับอะตอม
X-ray and neutron diffraction using Laue equations, Bragg's law, and the
reciprocal lattice. Use of Fourier transforms and series to establish relations between
intensity and distribution of scattering density. Applications to identification of materials,
texture, small angle scattering and Rietveld analysis. Determines structure through diffraction
effects: the phase problem, Patterson function, and direct methods for phase determination.
Qualitative description of atomic arrangements.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: สามารถอธิบายความสาคัญ ทฤษฎีทางโลหะวิทยา ของหลักการของการหัก
เหของรังสีเอ็กซ์และนิวตรอน และสามารถบอกความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีนี้ได้ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการชี้บ่งวัสดุ การวิเคราะห์โครงสร้างผ่านผลของการหักเห การอธิบายในเชิงคุณภาพของการ
จัดเรียงตัวระดับอะตอม
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การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
(Quantitative Analysis of Microstructure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนพื้นฐานทางของทฤษฎีความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเน้นเฉพาะทาง
คาศัพท์และความหมายในงานโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติที่ใช้ในการวัดเชิงปริมาณได้ และอธิบายถึงการใช้
เครื่องมือและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ภาพเพื่อการตรวจวัดเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาคเชิงปริมาณสาหรับงานวิเคราะห์ความเสียหาย กลไกการแข็งตัว กระบวนการทางความร้อน สมดุลของ
เฟส และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
A review of basic probability theory and statistical analysis, with particular
emphasis on terms and definitions of a microstructure. The properties accessible to
quantification, the Explaination for application of software tools needed to quantify the
microstructural graphics. Applications of quantitative metallography to problems in failure
nalysis, solidification, heat treatment, phase equilibria, and deformation behavior.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: สามารถจา รู้ เข้าใจในหลักการของพื้นฐานทางของทฤษฎีความน่าจะเป็น
และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเน้นเฉพาะทางคาศัพท์และความหมายในงานสาหรับโลหะวิทยา และสามารถ
บอกความแตกต่างของแต่ละคาศัพท์ได้ สามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ภาพเพื่อการตรวจวัด
เชิงคุณภาพ สามารถน าเอาการวิเคราะห์โครงสร้างจุล ภาคเชิงปริมาณไปใช้ในงานวิเคราะห์ ความเสี ยหาย
กระบวนการทางความร้อน สมดุลของเฟส และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของชิ้นงานโลหะวิทยาได้
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การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ
3(3-0-9)
(Metals Testing and Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการของการทดสอบและวิเคราะห์ ลั กษณะของโลหะ โดยครอบคลุ มถึงการตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาค การตรวจสอบโครงสร้า งมหภาค การทดสอบสมบัติทางกล การวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ
กระบวนการทางความร้อน การทดสอบแบบไม่ทาลาย และการวิเคราะห์ทางความร้อน
Principles of metal testing and characterization include microstructure
examinations, macrostructure examinations, mechanical testings, metal characterization,
heat treatment of metals, non-destructive testing, and thermal analysis.
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การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
3 (3-0-9)
(Crystallographic Structure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของรังสีเอ็กซ์ การหักเหของรัง สี การศึกษาสมมาตรของโครงสร้างผลึก เครื่องมือสาหรับ
การระบุเฟส การสร้างแผนภูมิสมดุลย์ของเฟส คุณภาพของผลึกเดี่ยว หลักการของกล้องจุลทรรศน์แบบส่งผ่าน
เส้นของคิคูชิ
Properties of X-Rays, Diffraction, Crystal Symmetry, Determination of Crystal
Structure, Phase-diagram Determination, Crystal Quality, Transmission Electron Microscopy,
Kikuchi Lines.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ทราบสมบัติของรังสีเอ็กซ์ สมมาตรของโครงสร้างผลึก การสร้างแผนภูมิ
สมดุลย์ของเฟส รวมถึงสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Transmission เส้นของคิคูชิ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
ของผลึกได้
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กลไกการแตกหัก
3 (3-0-9)
(Fracture Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกของการเปลี่ ย นรูป และแตกหั กของวัสดุวิศวกรรม ผลของโครงสร้างต่อการทนต่อการ
แตกหัก การแตกหักเนื่ องจากสภาวะรอบข้าง การขยายตัวของรอยแตกเนื่องจากล้า การออกแบบเพื่อ
ป้องกันการเกิดการแตกหักในชิ้นงานและกรณีศึกษา การวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรม
Deformation and fracture mechanics of engineering materials, fracture,
microstructural aspects of fracture toughness, environment assisted cracking, fatigue crack
propagation, Fracture-mechanic design, analysis of engineering failures.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นั กศึกษาสามารถอธิบายถึงกลไกของการเปลี่ยนรูปและแตกหักของวัสดุ
วิศวกรรม ผลของโครงสร้างต่อการทนต่อการแตกหัก การแตกหักเนื่องจากสภาวะรอบข้าง การขยายตัวของ
รอยแตกเนื่องจากล้า การออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดการแตกหักในชิ้นงานและกรณีศึกษา การวิเคราะห์
ความเสียหายทางวิศวกรรม
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กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็ง
3 (3-0-9)
(Deformation Mechanisms in Crystalline Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกการเปลี่ยนแปลงรูป ร่าง และการแตกหักของโลหะ และสมบัติทางกลที่อุณหภูมิสูง ของ
โลหะผสม ซุปเปอร์อัลลอย เหล็กกล้าไร้สนิม และ ผิวเคลือบที่ทนอุณหภูมิสูง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสม
ทางเคมี โครงสร้างจุลภาค และการนาไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง ผลของธาตุผสมต่อการเกิดและการเคลื่อนที่ ดิส
โลเคชัน การแพร่ในแลตติส และการเกิดผลึกใหม่แบบพลวัตร ผลกระทบร่วมของสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และ
รอบการใช้งานทางกล ที่มีต่อการทานายและประเมินอายุเบื้องต้น
Deformation processing of metal, Fracture mechanisms, Mechanical properties
at high temperature for superalloy, stainless steel and heat resisting coating materials.
Relation between chemical composition, microstructure and high temperature application.
Effecct of alloying elements on dislocation motion. Diffusion in lattice. Dynamic
recrystallization. Effects of environment, temperature and operating cycles on life prediction
and remaining life assessment.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาเข้าใจในกลไกการเปลี่ยนแปลงของของแข็ง ทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่า
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนรูปด้วย รวมถึงสามารถนาความรู้นี้ไปใช้ในการขึ้นรูป
ทางกลด้วย
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พฤติกรรมทางกลของโลหะ
3 (3-0-9)
(Mechanical Behavior of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสั มพัน ธ์และสมบั ติทางกลของวัสดุ การแปรรูปอย่างถาวรของวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างจุลภาคของวัสดุกับความแข็งแรงทางกล กลไกการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะ ศึกษาถึง
ลักษณะของผิวรอยแตก ทฤษฎีการคลานตัวและทฤษฎีการล้าตัวของวัสดุ
Mechanical properties and relationship. Plastic deformation of materials.
Relationship of microstructures to mechanical strength. Strengthening mechanisms.
Characteristic of Fracture Surface, Creep theory and Fatigue theory.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาเข้าใจสมบัติทางกลของวัสดุรวมไปถึ งปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสมบัติ
ทางกลของวัสดุ นักศึกเข้าใจถึงวิธีการในการทดสอบสมบัติทางกลแบบต่างๆ
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อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุทางวิศวกรรม ทบทวนกฎทางอุณหพลศาสตร์ข้อที่ หนึ่ง สอง และสาม
คานวณหาสมดุลของธาตุบริสุทธิ์และสมดุลของธาตุบริสุทธิ์และสารละลาย พฤติกรรมของสารละลายและแก๊ส
ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับแก๊สต่าง ๆ พลังงานอิสระกิ๊บ (Gibbs free energy) กับแผนภาพสมดุลของธาตุผสม 2
ชนิด
Thermodynamics of engineering materials. Review of first, second and third laws
of thermodynamics. Equilibrium calculations for pure substances. Equilibrium calculations
involving pure substances and solutions. Behavior of solutions. Behavior of gases.
Reactions involving gases. Gibbs free energy and Phase diagrams of binary systems.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นั กศึกษาเข้าใจหลักการทางอุณหพลศาสตร์ทางโลหะวิทยาและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานทางด้านโลหะวิทยา
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โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-9)
(Applied Chemical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ดุลสมการเคมี สมดุลของมวลและพลังงาน กระบวนการที่ซับซ้อนของกรรมวิธีทางโลหะการ เช่น
การเตรียมแร่ การย่าง ปฏิกิริยาการเพิ่มและลดออกซิเจน การถลุงแร่ การปรับสภาพให้โลหะ บริสุทธิ์ การถ่าย
โอนอิออนในเซลล์ไฟฟ้า การเกิดและการควบคุมสแลก และกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
Stoichiometry, Mass and energy balances. Complex metallurgical processes such
as mineral processing, roasting, oxidation-reduction, smelting, refining, selective leaching, and
electrolysis. Formation and control of slag. Related case study.
ผลลั พธ์การเรียนรู้ : นั กศึกษาเข้าใจกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการถลุงโลหะ รวมไปถึง
ปฎิกริยาเคมีต่างที่เกี่ยวข้อง
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โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Ferrous Metallurgy and Its Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาพ่นออกซิเจน เตาอาร์ก โลหะ
วิทยาในเบ้าพักน้าโลหะ กรรมวิธีอาร์กอน-ออกซิเจน ดีออกซิเดชัน (เอโอดี) กรรมวิธีไดเรครีดักชันแอนด์สเม
ลลิ่ ง การหล่ อ แบบต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล็ ก กล้ า ชนิ ด และโลหะวิท ยาพื้ น ฐานของเหล็ ก หล่ อ และ
เหล็กกล้า คุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า กรรมวิธีการอบชุบของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า
กรรมวิธีการเกิ ดผลึ ก กราไฟท์ การเปลี่ ย นแปลงเฟสในระบบ เอฟ อี – ซี การเกิ ดโครงสร้างมาร์เทนไซด์
เหล็กกล้าผสมต่าความแข็งแรงสูง โลหะวิทยาสาหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
Iron and Steel making process, oxygen blast furnace steelmaking process, electric
arc furnance steelmaking, ladle metallurgy; AOD process, direct reduction and smelting
processes. Continuous casting of steel products. Classification and basic metallurgy of cast
irons and steels. Metallurgy and properties of cast irons and steels. Heat treating of cast
irons and steels. Graphite formation. Phase transformation in Fe-C system. Martensitic
transformation. HSLA steels and stainless steel metallurgy.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นั กศึกษาสามารถอธิบายกรรมวิธีการผลิ ตเหล็กและเหล็ กกล้า การผลิ ต
เหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน เตาอาร์ก โลหะวิทยาในเบ้าพักน้าโลหะ กรรมวิธีอาร์กอน-ออกซิเจน ดีออกซิเดชัน
(เอโอดี) กรรมวิธีไดเรครีดักชันแอนด์สเมลลิ่ง การหล่อแบบต่อเนื่องสาหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ชนิดและโลหะ
วิทยาพื้นฐานของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า คุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า กรรมวิธีการอบชุบ
ของเหล็กหล่ อและเหล็ กกล้ า กรรมวิธีการเกิดผลึ กกราไฟท์ การเปลี่ ยนแปลงเฟสในระบบ Fe-C การเกิด
โครงสร้างมาร์เทนไซด์ เหล็กกล้าผสมต่าความแข็งแรงสูง โลหะวิทยาสาหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
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โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Nonferrous Metallurgy and Its Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของทองแดงผสม อะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสม
และไทเทเนียมผสม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความ
ร้อนและคุณสมบัติที่ได้มา
Properties, manufacturing process and application of copper alloys, aluminum
alloys, magnesium alloys, and titanium alloys. Correlations between composition,
microstructure, heat treatment, and properties.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: เพี่อให้เข้าใจวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก ประเภทต่างๆ รวมไปถึง กระบวนการผลิต
ด้วย
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การกัดกร่อนและการป้องกัน
3 (3-0-9)
(Corrosion and its preventions)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
อุณหพลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ของการกัดกร่อนของโลหะ ลักษณะของการกัดกร่อน และการ
ทดสอบแนวโน้มของการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อนและข้อพิจารณาโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การเกิด
ออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษา
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Thermodynamics and kinetics of metallic corrosion. The common forms of
corrosion and corrosion susceptibility tests. Corrosion prevention under economic
considerations. High temperature oxidation. Case study.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะโดยใช้หลักการ
อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการกัดกร่อนของโลหะ ชนิดและลักษณะของการกัดกร่อน การเกิดการ
กร่อนแบบขุม การเกิดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อม การเสียหายจากไฮโดรเจน การกัดกร่อนตามขอบ
เกรนของโลหะ และการทดสอบแนวโน้มของการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อนและข้อพิจารณาโดยใช้
หลักเศรษฐศาสตร์
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การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
3 (3-0-9)
(Metallurgical Failure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีในการวิเคราะห์ ความเสี ยหาย เทคนิคในการสื บสวน ความเสียหายเนื่องจากการบิด
ลักษณะการแตกหักจากภาระกรรมแบบครั้งเดียว ระบบความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับการแตกหักด้วยภาระ
กรรมแบบครั้งเดียวของโลหะที่เหนียวและเปราะ การแตกร้าวโดยการล้า ความเสียหายจากการสึกหรอ ความ
เสียหายจากการกัดกร่อน ความเสียหายภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง กรณีศึกษาความเสียหายทางโลหะวิทยา
Procedure for failure analysis. Investigative techniques. Distortion failures. Basic
single-load fracture modes. Stress systems related to single-load fracture of ductile and
brittle metals. Fatigue fracture. Wear failures. Corrosion failures. Elevated-temperature
failures. Case study of metallurgical failure analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาเข้าใจกลไกการเสียหายแบบต่างๆ นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย
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การเลือกใช้ การออกแบบ และเศรษฐศาสตร์ของวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Selection, Design, and Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิ คต่างๆในการพิ จารณาเลื อกใช้วัส ดุ กระบวนการผลิต และการออกแบบ ในแง่มุมของ
สมบัติ ประสิทธิภาพ และต้นทุน หัวข้อประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการผลิตและต้นทุน การหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดทางคณิตศาสตร์ การพิจารณาถึงตัวแปรค่าเดียวและหลายค่า การวิเคราะห์การตัดสินใจ แผนภูมิสมบัติ
ของวัสดุ และดัชนีประสิทธิภาพ เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนทางธุรกิจที่ใช้วัสดุใหม่
A survey of techniques for analyzing the choice of materials, processes, and
design determine properties, performance, and cost. Topics include production and cost
functions, mathematical optimization, and evaluation of single and multi-attribute utility,
decision analysis, materials property charts, and performance indices. Application of
analytical techniques to develop a plan for starting a new materials-related business.
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ : นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเทคนิ ค ต่ า งๆในการพิ จ ารณาเลื อ กใช้ วั ส ดุ
กระบวนการผลิต และการออกแบบ ในแง่มุมของสมบัติ ประสิทธิภาพ และต้นทุน หัวข้อประกอบไปด้วยปัจจัย
ด้านการผลิตและต้นทุน การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์ การพิจารณาถึงตัวแปรค่าเดียวและหลาย
ค่า การวิเคราะห์การตัดสินใจ แผนภูมิสมบัติของวัสดุ และดัชนีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์เพื่อสร้างแผนทางธุรกิจที่ใช้วัสดุใหม่
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การออกแบบงานหล่อ
3 (3-0-9)
(Casting Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิกิริยาที่เกิดในน้าโลหะ การออกแบบแบบหล่อ การเลือกใช้ไส้แบบ ปัญหาต่าง ๆ ในงานหล่อ
บาง ๆ และบริเวณรอยต่อ การกาหนดขนาดและระยะความเผื่อในงานหล่อ โพรงหดตัวจากการแข็งตัวของน้า
โลหะ ความถูกต้องในงานหล่อที่ได้ การตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย โครงสร้างคุณสมบัติและจุด บกพร่องของงาน
หล่อที่เสร็จแล้ว การออกแบบงานหล่อสาหรับงานหล่อแบบฉีด การออกแบบงานหล่อสาหรับงานที่ต้องการ
ความต้านทานการกัดกร่อนและการทนความร้อน การเลือกวัสดุ คุณสมบัติและการใช้งานในงานหล่อโลหะ
ผสมนอกกลุ่มเหล็ก
Melt reactions, mold design, Coring selection, Problems encounter in thin
sections and junctions. Dimensional variation and tolerance, solidification shrinkage, casting
accuracy, surface finishing. Structure properties and defects of the finished casting. Design
for die casting, corrosion resistant castings, heat resistant casting. Selection, properties,
and applications of non-ferrous alloy casting.
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้: สามารถอธิบายความสาคัญ ทฤษฎีทางโลหะวิทยา ของหลักการของการ
ออกแบบงานหล่อสาหรับแบบหล่อทราย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหลักของการการออกแบบงาน
หล่อสาหรับงานหล่อแบบฉีด การออกแบบงานหล่อสาหรับงานที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและการ
ทนความร้อน สามารถเลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติและการใช้งานในงานหล่อโลหะ
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วัสดุสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่า
3 (3-0-9)
(Materials for Elevated Temperature and Cryogenic Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติทางกลของโลหะ และวัสดุอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงส่วนผสมทางเคมี โครงสร้าง สภาพ
การใช้งาน ความเสถียรของโครงสร้าง การคืบคลานตัวและการแตกหักจากความเค้น แผนภูมิการเปลี่ยนแปลง
รูปร่าง และแผนภูมิ การแตกหัก การเสื่อมสภาพของโลหะเนื่องจากอุณหภูมิสูงและต่า
Mechanical behavior of metals and other nonmetallic materials considering
composition, structure, environment, and service conditions. Structural stability. Creep and
stress rupture. Deformation mechanism maps. Fracture mechanisms maps. Degradation of
metal due to high temperature operating and cryogenic services
ผลลัพธ์การเรียนรู้: เปรียบเทียบและบอกความแตกต่าง คุณสมบัติทางกลของโลหะ และวัสดุอื่น
ๆ โดยพิจารณาถึงส่วนผสมทางเคมี โครงสร้าง สภาพการใช้งาน ความเสถียรของโครงสร้าง การคืบคลาน
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ชีววัสดุและความเข้ากันได้
3 (3-0-9)
(Biomaterials and Biocompatibility)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
พั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ ข องชี ว วั ส ดุ โดยรวมถึ ง ข้ อ มู ล ด้ านชี ว วั ส ดุ ที่ แ ข็ ง และอ่ อ น
แนวความคิดด้านกระดูกเทียม แนวความคิดด้านเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจเทียม แนวความคิดด้านการผลิต
ชิ้น ส่ วนที่ช่ว ยในการมองเห็ น และด้านทัน ตกรรม ความสมดุลระหว่างชีววิทยา วัส ดุศาสตร์ ประเด็นเพื่ อ
พิจารณาด้านการแพทย์ และวัสดุศาสตร์ที่มีในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
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Evolution of discipline for Biomaterials Science by including information on hard
biomaterials and soft biomaterials, orthopedic ideas, cardiovascular concepts,
ophthalmologic ideas, and dental issues. Balance of fundamental biological concepts,
materials science background, medical/clinical concerns, as well as a coverage of
biomaterials past, present, and future.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถอธิบายพัฒ นาการของวิทยาศาสตร์ของชีววัสดุ โดยรวมถึงข้อมูล
ด้านชีววัสดุที่แข็งและอ่อน แนวความคิดด้านกระดูกเทียม แนวความคิดด้านเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจเทียม
แนวความคิดด้านการผลิ ตชิ้น ส่วนที่ช่วยในการมองเห็ น และด้านทั นตกรรม ประเมินความสมดุลระหว่าง
ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ ต่อประเด็นเพื่อพิจารณาด้านการแพทย์ และวัสดุศาสตร์ที่มีในอดีต ปัจจุบัน และใน
อนาคต
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นิเวศน์เชิงวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Ecology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิ คการวิเคราะห์ ร อบอายุของวัส ดุ โดยเน้ น ที่ก ารสั งเคราะห์ ห รือถลุ ง กระบวนการผลิ ต
กระบวนการรีไซเคิล และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งนาออกสู่ตลาด
Quantitative techniques for life-cycle analysis emphasize on materials extraction,
processing , and recycling; and economic analysis of materials processing, products, and
ready to markets.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ประเมินเทคนิคต่างๆในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต และการ
ออกแบบ ในแง่มุมของสมบัติ ประสิทธิภาพ และต้นทุน หัว ข้อประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการผลิตและต้นทุน
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์ การพิจารณาถึงตัวแปรค่าเดียวและหลายค่า การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ แผนภูมิสมบัติของวัสดุ และดัชนีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผน
ทางธุรกิจที่ใช้วัสดุใหม่
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สมรรถภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Performance and Reliability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกความเสี ย หายและการสึ กหรอของวัส ดุ (โลหะ เซรามิกส์ วัส ดุผ สม และชิ้น ส่ วนไมโคร
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ) ทฤษฎี ค วามเสี ย หายแบบหลายแกน กรณี ศึ ก ษาเรื่องกลไกความเสี ย หายแบบเบื้ อ งต้ น
(การเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวร การคืบ การแตกหัก การล้า การสึกหรอ การกัดกร่อน) การประเมินอายุ วิธีการ
และเทคนิคของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
The failure and wear mechanisms for a variety of materials (metals, ceramics,
polymers, composites and microelectronic parts). Multi-axial failure theories. Case studies of
failure mechanisms (plastic deformation, creep, fracture, fatigue, wear and corrosion). Life
assessment. The methodology and techniques for reliability analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความสามารถในการใช้งาน และอายุการใช้
งานของชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเภทของการเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนนั้นๆเป็นหลัก
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การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
3 (3-0-9)
(Analysis and Control of Metal Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานความสัมพันธ์ของการผลิต สมบัติของโครงสร้าง และสมรรถภาพสาหรับการหล่อ ผง
โลหะวิทยา กระบวนการทางความร้อน การเคลือบผิว พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และสมบัติ
ต่างๆที่กาหนด เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต และความสามารถในการผลิต การวัดปัจจัยในการผลิต
และกลยุทธ์การควบคุม และให้มีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และศึกษาถึงโจทย์ที่ได้จากอุตสาหกรรม
The fundamentals of the processing-structure property- performance
relationships for casting, powder metallurgy, heat treating and coating manufacturing
processes. The fundamental relationships between the process parameters and the
specifications will be examined in terms of process control requirements and process
capability. Process parameter measurement and control strategies will also be discussed.
The course will include team projects and industrially supplied problems.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานความสัมพันธ์ของการผลิต สมบัติของ
โครงสร้าง และสมรรถภาพสาหรับการหล่อ ผงโลหะวิทยา กระบวนการทางความร้อน การเคลือบผิว พื้นฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และสมบัติต่างๆที่กาหนด เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต และ
ความสามารถในการผลิต การวัดปัจจัยในการผลิตและกลยุทธ์การควบคุม
PRE 678

วัสดุสาหรับการใช้งานทางการแพทย์
3 (3-0-9)
(Materials for Biomedical Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และพื้นผิวของวัสดุทางการแพทย์ เคมีและฟิสิกส์ของพื้นผิวของ
โลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ ขั้นตอนการศึกษาสมบัติของพื้นผิว การปรับเปลี่ยนสมบัติของผิววัสดุ สมบัติของ
วัสดุที่ฝังในร่างกาย ผลตอบสนองอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง หลักการการส่งถ่ายยาสมัยใหม่ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Introduction to the interactions between cells and surfaces of biomaterials.
Surface chemistry and physics of selected metals, polymers, and ceramics. Surface
characterization methodology. Modification of biomaterials surfaces. Bulk properties of
implants. Acute and chronic response to implanted biomaterials. Topics in drug delivery, and
tissue engineering.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ทราบปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และพื้นผิวของวัสดุทางการแพทย์ สามารถนา
ความรู้ไปปรับเปลี่ยนสมบัติของผิววัสดุ สมบัติของวัสดุที่ฝังในร่างกายและทราบผลตอบสนองอย่างเฉียบพลัน
และเรื้อรัง
PRE 681

กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ
3 (3-0-9)
(Heat Treatment of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงทฤษฎี และหลักการของดิสโลเคชัน ต่อกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ การคืนตัว
การเกิดผลึกใหม่และการโตของขนาดเกรน การเปลี่ยนแปลงเฟสของของแข็งในโลหะ กรรมวิธีการทาผิวแข็ง
กรรมวิธีต่าง ๆ ทางความร้อน เน้นในโลหะ และอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
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Theories and principles of dislocation on strengthening mechanism of metals,
recovery, recrystallization, and grain growth. Phase transformation of solid in Metal. Surface
hardening. Other heat treatment techniques emphasized on metals. Equipment and quality
control.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: สามารถอธิบายหลักการของดิสโลเคชัน ต่อกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของ
โลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่และการโตของขนาดเกรน การเปลี่ยนแปลงเฟสของของแข็งในโลหะ
PRE 682

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
3 (3-0-9)
(Surface Science and Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการตกแต่งผิว สมบัติทางอิเล็ กทรอนิกส์ของผิว ผิวหน้าสัมผัส การจาแนกลักษณะของผิว
โดยโฟตรอน อิเล็กตรอนและอิออน ศึกษาถึงอิทธิพลของสารประกอบบนโครงสร้างของผิวต่อสมบัติของผิว
ด้านนอก ทฤษฎีและกรรมวิธีการทดลองเพื่ อหาพลั งงานพื้ นผิ ว ผิ วหน้าสั มผั ส ระหว่างของแข็ง -ของเหลว
ของแข็ง-ก๊าซ การดูดซับ และปฏิกิริยาของพื้นผิว ความเสี ยหายของผิ วโดยการกัดกร่อนและการสึ กกร่อน
กลไกและชนิ ดของการสึ กกร่อน การปรับ สภาพผิวโดยขบวนการแพร่ กรรมวิธีทางความร้อน และการชุบ
เคลือบผิว การปรับสภาพผิวงานด้วยลาแสงเลเซอร์ อิเล็คตรอนและอิออน
Theory of surface reconstructions, electronic properties of surfaces, interfaces
and overlayers. Characterization of surfaces by photons, electrons and ions as probes. The
effect of substrate surface structure on the overlayer properties. Theoretical and
experimental evaluation of surface energies, solid-liquid and solid-gas interfaces-surface
potentials, colloids, sedimentation, adsorption and reaction on surfaces. Damage of the
surfaces by corrosion and wear. Wear mechanisms, and categories of wear. Surface
modifications by diffusion, heat treatment and by coatings, surface processing by laser,
electrons and ions.
ผลลั พ ธ์ การเรี ย นรู้ : สามารถอธิบ ายทฤษฎี ก ารตกแต่ งผิ ว สมบั ติท างอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ข องผิ ว
ผิวหน้าสัมผัส การจาแนกลักษณะของผิวโดยโฟตรอน อิเล็กตรอนและอิออน ศึกษาถึงอิทธิพลของสารประกอบ
บนโครงสร้างของผิวต่อสมบัติของผิวด้านนอก ทฤษฎีและกรรมวิธีการทดลองเพื่อหาพลังงานพื้นผิว ผิวหน้ า
สัมผัสระหว่างของแข็ง-ของเหลว ของแข็ง-ก๊าซ การดูดซับและปฏิกิริยาของพื้นผิว ความเสียหายของผิวโดย
การกัดกร่อนและการสึกกร่อน กลไกและชนิดของการสึกกร่อน การปรับสภาพผิวโดยขบวนการแพร่ กรรมวิธี
ทางความร้อน และการชุบเคลือบผิว การปรับสภาพผิวงานด้วยลาแสงเลเซอร์ อิเล็คตรอนและอิออน
PRE 683

การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป
3 (3-0-9)
(Forming Process Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การขึ้นรูปเชิงพลาสติกของโลหะ การดัดโค้ง การทุบอัด รีด รัดอัด ลากขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะ
แผ่น การทุบ ขึ้นรูปซับซ้อน เรขาคณิตของบริเวณแปรสภาพการ ความสามารถในการขึ้นรูปได้ อสมมาตรเชิง
พลาสติก การวิเคราะห์การขึ้นรูป การสร้างแบบจาลองกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์
Plastic forming of metals, bending, forging rolling, forge rolling, drawing, sheet
metal forming, forging of complicated shapes, geometry of plastic zone, formability,
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asymmetry of plastic deformation, Forming analysis. Computer simulation of forming
process.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขึ้นรูปทางกลโลหะและสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปทางกลได้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์
PRE 684

วิทยาศาสตร์การแข็งตัว
3 (3-0-9)
(Solidification Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความก้าวหน้ า ในอุตสาหกรรมงานหล่ อโลหะ และ อุตสาหกรรมการเชื่อมประสาน การน า
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กับ ปรากฏการณ์ การแข็งตัวของน้าโลหะ
ปัญหาในงานหล่อโลหะและงานเชื่อมประสาน ทฤษฎีการตกผลึกและการเติบโตของเม็ดผลึก
Advanced developments in various phases of the foundry and welding
industries, application of scientific and engineering principles to solidification phenomena,
refining, metal casting and welding problems. Nucleation and growth theory.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
และนาไปประยุกต์ใช้กับ ปรากฏการณ์การแข็งตัวของน้าโลหะ ปัญหาในงานหล่อโลหะและงานเชื่อมประสาน
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วิศวกรรมการหล่อโลหะขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การ กระบวนการของน้ าโลหะเหลว กระบวนการการท าแบบหล่ อ และการหล่ อ
กระบวนการและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในงานหล่ อ รวมไปถึ งขบวนการหลอมและขบวนการตกแต่ งชิ้ น งานหล่ อ
แบบจาลองการแข็งตัวและการถ่ายเทความร้อน แบบจาลองการเกิดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของงานหล่อ
Principles of liquid metal processing. Molding and casting processes. Foundry
equipment and processing; melting processing, processing of castings, modeling of
solidification and heat transfer, modeling of microstructural evolution.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ ขบวนการของน้าโลหะเหลว ขบวนการ
การทาแบบหล่อและการหล่อ ขบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อ รวมไปถึงขบวนการหลอมและขบวนการ
ตกแต่งชิ้นงานหล่อ แบบจาลองการแข็งตัวและการถ่ายเทความร้อน แบบจาลองการเกิดและเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของงานหล่อ
PRE 686

โลหะวิทยาของโลหะผง
3 (3-0-9)
(Powder Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการของโลหะผงประเภทต่างๆ และอิทธิพลของขบวนการที่มีต่อคุณสมบัติต่างๆ ของ
ชิ้นส่วนที่ผลิต กรรมวิธีและเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระบบการผลิตที่มีปริมาณมากๆ
จนถึงวัสดุขนาดเล็ก ขั้นตอนและขบวนการเตรียมและขึ้นรูปผงโลหะ คุณสมบัติทางวิศวกรรมและการใช้งานใน
อุตสาหกรรม ทฤษฎีการอัดขึ้นรูปและการอบชิ้นงานโลหะผง
Various type of powder processing and how these affect properties of the
components made. Current issues in the subject area, from mass roduction to
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nanomaterials, will be discussed. Preparation and fabrication of metal powder; engineering
properties and industrial uses; theory of compaction and sintering.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาเข้าใจวิธีการผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการขึ้นรูปผงโลหะ รวมถึงปัจจัย
ต่างๆทีส่ ่งผลต่อสมบัติของชิ้นงาน
PRE 687

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการผลิตเหล็ก
3 (3-0-9)
(Theory and Practice of Steel Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นการอธิบายทบทวนถึงทฤษฎี และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก และการผลิต
ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ โดยใช้ค วามรู้ที่ได้ศึกษามาก่อน และมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาบรรยาย
เนื้อหาประกอบไปด้วยการถลุงเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม การรีดร้อน การรีดเย็น การผลิต
เหล็กรูปพรรณ และเทคโนโลยีการเชื่อมเหล็กกล้า
In this course the theory and practice of steel products manufacturing will be
reviewed, drawing upon knowledge from previous courses and the vast knowledge and
experience of several experts from local industry. Topics to be studied include: carbon and
alloy steels, hot-working, cold-working and the manufacture of common product forms
(including both rod and bar and flat-rolled steel), and welding technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: นักศึกษาสามารถอธิบายและทบทวนถึงทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการถลุง
เหล็ก และการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ โ เหล็ก กล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม การรีดร้อน การรีดเย็น
การผลิตเหล็กรูปพรรณ และเทคโนโลยีการเชื่อมเหล็กกล้า
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ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิย ามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปัญ หา วิธีการนิยาม ปัญหา วิธีการ
กาหนดสมมุติฐาน การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า เทคนิคบางประการสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การ
ทดสอบความมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
และกลไก เป็นต้น
Definition and Types of the Research. Research and Problem Solving. How to
define the problem. How to formulate the hypothesis. Root Causes Analysis. Some
techniques for hypothesis testing i.e. significant testing, Analysis of Variance (ANOVA), Design
of Experiment (DOE), PM analysis etc.
PRE 695

สัมมนา
1 (1-0-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การอภิปรายจากวิทยากรภายนอก และคณาจารย์
Students form a group to express and discuss their experience during their
industrial research project including discuss with theirs advisers and experts from industry.
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการศึกษาและวิจัยในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม ภายใต้การดูแล
จากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติ โดยมีการเขียนและสอบวิทยานิพนธ์
This course consists of a laboratory or field project under the supervision of a
faculty member in the related approved topics. They must write up the thesis and perform
final presentation.
PRE 698

โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
6 หน่วยกิต
(Industrial Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ปัญหางานในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
พร้อมกับเขียนรายงานโครงงานวิจัยอุตสาหกรรม และสอบโครงงาน
Students must work on their own industrial research project to solve the
problem for 4 months with writing the report and defense their Exam-Project.
PRE 699

หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-9)
(Special Topic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในด้านโลหะวิทยากายภาพ ซึ่งรายละเอียด
ของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
Study the advanced topics of current research interests in physical metallurgy
which the details of the subject will be outlined due to the selected topic.
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