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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการขึน้ รูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยบางวิชาใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอนเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 149
เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนวงการแพทย์
(2) นักวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนวงการแพทย์
(3) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล
Ph.D. (Ceramic & Materials Science & Engineering),
Rutgers, The State University of New Jersey, USA. (2549)
M.S. (Ceramic & Materials Science & Engineering),
Rutgers, The State University of New Jersey, USA. (2547)

2. ดร.กรุณา ตู้จินดา

3. Dr. Ryan C. McCuiston

วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2543)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2540)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Imperial College of Science, Technology and Medicine,
University of London, England (2545)
B.Eng. (Mechanical Engineering), Imperial College of Science, Technology and Medicine,
University of London, England (2541)
Ph.D. (Ceramic & Materials Science & Engineering), Rutgers,
The State University of New Jersey, USA. (2548)
M.S. (Ceramic & Materials Science & Engineering), Rutgers,
The State University of New Jersey, USA. (2545)
B.S. (Ceramic Engineering), Rutgers, The State University of New Jersey, USA. (2542)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) อันกล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ
บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อ
ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในกรอบอนุภูมิภาค และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่ จะรองรั บการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทั้ งเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทางานของสมองและจิต อาจเป็นโอกาสในการพัฒนา หรือเป็นภัยคุกคาม อาทิ การจารกรรมข้อมูล
ธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหลื่อมล้า รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิศวกรรมแขนงต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้
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รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและ
นวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก ทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นการ บูรณาการความรู้เหล่านี้เข้า
ด้วยกันเป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกๆประเทศต้องพิจารณา และมุ่งสร้างบุคลากรในด้านเหล่านี้อย่างเร่งด่วนต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย มาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชน คุณค่าของความสงบสุขและการแบ่งปันตามวิถีดั้งเดิม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และเพื่อรองรับ ความต้อ งการของประชาคมอาเซียน ปี 2558 การนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิ
ชุมชน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลให้เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน สาหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรม ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และ ประชาคมโลก
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่กล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตได้หลากหลาย และหลักสูตรนี้ต้องมองไปข้างหน้าในเชิง
รุก และสามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมสอดคล้อ งต่อบริบทของเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเป็นผู้รับจ้างผลิตไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ การเป็นผู้ออกแบบ และมีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการสร้าง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรองรับด้วยความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและด้านวัสดุศาสตร์ ดังนั้นโดยภารกิจของ
ภาครัฐ ทางด้านการศึกษาจึงจาเป็นต้องสร้างหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ และบุคลากรที่เหมาะสมอย่างบูรณาการตามทิศทางที่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถานการณ์หรือการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานาการณ์หรือการพั ฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดั งที่กล่าวข้างต้นส่ งผลให้พั นธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่ง ได้แก่ การผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ที่มีความสามารถ
บูรณาการเทคโนโลยีเชิงวิทยาศาสตร์และทักษะเชิงวิศวกรรม มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต
องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
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 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
 ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน
และสอบ และความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการคิด และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาออกไปทางานทางด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพิ่มคุณค่า ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ในหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนทั้งแผน ก 2 และแผน ข หลักสูตรแผน ก 2 จะเน้นการผลิตวิศวกรนักวิจัยและนักวิชาการ เพื่อทางานด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับ
สากล ส่วนหลักสูตรแผน ข จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
เพื่อนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานและการประกอบธุรกิจของตนให้บังเกิ ดประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถรองรับเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
1.2 ความสาคัญ
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เนื่องจากปัจจุบันนั้นการแข่งขั น
ในภาคอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากขึ้นและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศมากขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
ที่ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมรากฐานของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต
ของประเทศให้สูงขึ้นนั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่สาคัญ เป็นฐานของการพัฒนาการผลิต ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าวในการทางานจริงในภาคอุตสาหกรรมนั้นจึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การสอน การวิจัย และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูป วัสดุและนวัตกรรมการผลิต
1.3.2 เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ และมีความสามารถในการประยุกต์ ให้ความรู้มาใช้ในการทางาน วิ จั ย ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกงานภาคปฏิบัติให้มีประสบการณ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิตในภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการ การ
เรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ตลอดจนให้บริการวิชาการพื้นฐานแก่สังคม
1.3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้แต่งตารา ทาวิจัย ให้การอบรม และให้คาปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทัน 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีการใช้เครือข่ายสื่อสารทาง 1. จ า น ว น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี ใ ห้
ต่อทฤษฎี และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ทราบถึงทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
นักศึกษาและอาจารย์ใช้
2. จัดหาหนังสือ วารสาร และตาราใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
2. จานวนหนังสือ วารสาร และตารา
รายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้
ใหม่ ๆ ที่ มี ใ นห้ อ งสมุ ด ของ
นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
ภาควิชาในแต่ละปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการเรียน 3. จ านวนโสตทั ศ นู ป กรณ์ และ
การสอนให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของการศึกษา
ครุภัณฑ์ที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ระดับมาตรฐานสากล
4. ทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดการสัมมนาภายในภาควิชาอย่าง 4. จานวนครั้งของการจัดสัมมนาใน
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง สาหรับนักศึกษาและคณาจารย์
แต่ละปี
ประจาหลักสูตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปสัมมนาและประชุม
5. จานวนครัง้ ที่อาจารย์
ทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจาหลักสูตรไปร่วม สัมมนา
และประชุมวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
- หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ
ให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานตาม
ของ สกอ. และมาตรฐานสากล
สกอ. และได้รับการยอมรับจาก
เกณฑ์ของ สกอ. และสากล
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
สากลจานวนผลงานและ
หลักสูตรทุก ๆ5 ปี
บทความวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ตามคณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นสมควร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร ร ม
อุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมีและวัสดุ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาแล้ว และคณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ โดยอาจให้เรียนวิชาที่
จาเป็นเพิ่มเติม
2.2.2 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นผู้ที่คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีการเพิ่มทักษะด้านการ
ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนา ต้องดูแลตนเองและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้น
2.3.2 ปัญหาข้อจากัดทางทักษะทางภาษาอังกฤษที่จะต้องใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้และการทางานวิจัย
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบ่งเวลา
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2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
2.4.3 จัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะทางภาษาพร้อมกับพัฒนาทักษะในการสืบค้นเพื่อทางานวิจัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนนักศึกษา
2554- 2558
แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน
ก2
ข
ก2
ข
ก2
ข
ก2
ข
ก2
ข
ชั้นปีที่ 1
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
200
ชั้นปีที่ 2
15
25
15
25
15
25
15
25
160
รวม
15
25
30
50
30
50
30
50
30
50
200
คาดว่าจะสาเร็จ
40
40
40
120
การศึกษา
1.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน
27,750 บาท
55,500 บาท
(3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
159,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ค่าบารุงการศึกษา

480,000

1,440,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000

ค่าลงทะเบียน

1,200,000

3,600,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

รวมรายรับ

1,680,000

5,040,000

6,720,000

6,720,000

6,720,000

2558

2559

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555

2556

ปีงบประมาณ
2557

37,500
1,151,600
280,000
600,000
1,789,100

826,875
2,323,200
280,000
1,800,000
4,950,075

868,219
2,563,200
280,000
2,400,000
5,831,419

911,630
2,563,200
280,000
2,400,000
5,874,830

957,211
2,338,200
280,000
2,400,000
5,695,411

40

80

80

80

80

44,728

61,876

72,893

73,435

71,193

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตรของ
ภาควิชา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
37
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
3
หน่วยกิต
ง.วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
3
หน่วยกิต
ง.วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
3
หน่วยกิต
ง.การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
TME หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
LNG หมายถึง วิชาในสายวิชาภาษา
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

8
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ปฏิบัติการ สัมมนาและระเบียบ วิธีการทาวิจัย โครงการเฉพาะเรื่อง
และวิทยานิพนธ์
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาเซรามิกส์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาพอลิเมอร์
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมความเที่ยงตรง
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นผิว
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9) (S/U)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ
นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ระดับคะแนน
การทอสอบและเงื่อนไขของคณะศิลปศาสตร์
ข. หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
TME 601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-9)
และนวัตกรรมการผลิต
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME 602 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-3)
(Research Methodology)
TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Materials)
TME 604 พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-9)
การขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing Technology and
Manufacturing Innovation)
TME 605 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Materials Characterization)
ค. หมวดวิชาเลือก
9 / 3/ 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกอย่างน้อย 2 กลุ่มในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
TME 611 เครื่องจักรในการขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-9)
(Metal Forming Machinery)
TME 612 การขึ้นรูปโลหะขัน้ สูงและความสามารถในการขึ้นรูป
3(3-0-9)
(Advanced Metal Forming Processes and Formability)
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TME 613

กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่นและก้อน
3(3-0-9)
(Mechanics of Sheet and Bulk Metal Forming)
TME 614 การแตกร้าวและการล้าตัวของโลหะ
3(3-0-9)
(Fracture and Fatigue of Metals)
(2) กลุ่มวิชาเซรามิกส์
TME 521 วิศวกรรมเซรามิกส์ขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Ceramics Engineering)
TME 621 วิศวกรรมแก้วและสมบัติทางแสงของแก้ว
3(3-0-9)
(Glass Engineering and Optical Properties of Glasses)
TME 622 ผลิตภัณฑ์ของขาวและวัตถุทนไฟขั้นสูง
3(3-0-9)
(Whitewares and Advanced Refractories)
(3) กลุ่มวิชาพอลิเมอร์
TME 531 พอลิเมอร์ศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-9)
(Polymer Science for Engineering)
TME 631 การออกแบบพิมพ์สาหรับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(3-0-9)
(Mold Design for Polymer Processing)
TME 632 วิทยกระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-9)
(Rheology and Polymer Processing)
(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมความเที่ยงตรง
TME 541 วิศวกรรมความเที่ยงตรง
3(3-0-9)
(Precision Engineering)
TME 641 มาตรวิทยาขั้นสูงและระบบการตรวจวัด
3(3-0-9)
(Advanced Metrology and Sensing Systems)
TME 642 กรรมวิธีการกัดชนิดความเที่ยงตรงสูงและชนิดไมโคร
3(3-0-9)
(Ultraprecision and Micromachining Processes)
TME 643 การออกแบบเครื่องจักรความเที่ยงตรง
3(3-0-9)
(Precision Machine Design)
(5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นผิว
TME 551 ไตรบอโลยี
3(3-0-9)
(Tribology)
TME 651 วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Surface Engineering)
TME 652 กลศาสตร์การสัมผัส
3(3-0-9)
(Contact Mechanics)
TME 653 การเสื่อมสภาพของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Material Degradation)
(6) กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม
TME 561 วิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0-9)
(Quality Engineering)
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TME 661

การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
3(3-0-9)
(Cost Management for Engineers)
TME 662 การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-9)
(Supply Chain Management)
TME 663 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-9)
(Design and Analysis of Experiments)
(7) กลุ่มวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
TME 671 การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในเทคโนโลยีการขึน้ รูปวัสดุ
3(3-0-9)
และนวัตกรรมการผลิต
(Finite Element Modeling in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME 672 เทคโนโลยีวัสดุผสม
3(3-0-9)
(Composites Technology)
TME 673 หัวข้อพิเศษ
3(3-0-9)
(Special Topic)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด สอนภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยต้องได้รับการยินยอมจากกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
จ. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
12 /18 /6หน่วยกิต
TME 606 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
6 หน่วยกิต
(Special Project Study)
TME 607 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
TME 608 วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
(Thesis)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-9)
และนวัตกรรมการผลิต
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME 602 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-3)
(Research Methodology)
TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Materials)
TME 605 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Materials Characterization)
รวม
10(9-3-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 604 พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-9)
การขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME xxx วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Elective I)
TME xxx วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
TME xxx วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 607 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
(Thesis)
TME xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-9)
(Free Elective)
รวม
9(3-12-33)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 607 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
(Thesis)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต)
สาหรับนักศึกษาที่มุ่งเน้นการทาวิจัยอย่างสากล ซึ่งคณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาเห็นชอบให้รับเข้าการศึกษาได้
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-9)
และนวัตกรรมการผลิต
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME 602 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-3)
(Research Methodology)
TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Materials)
TME 605 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Materials Characterization)
รวม
10(9-3-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 604 พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-9)
การขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing Technology and
Manufacturing Innovation)
TME xxx วิชาเลือก
3(3-0-9)
(Elective)
TME 608 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
(Thesis)
รวม
12(6-12-42)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 608 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
(Thesis)
TME xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-9)
(Free Elective)
รวม
12(3-18-45)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 66
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 608 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
(Thesis)
รวม
3(0-6-12)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-9)
และนวัตกรรมการผลิต
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
TME 602 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-3)
(Research Methodology)
TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Materials)
TME 605 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Materials Characterization)
รวม
10(9-3-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 604 พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-9)
การขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing Technology and
Manufacturing Innovation)
TME xxx วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Elective I)
TME xxx วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
TME 606 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
3(0-6-12)
(Special Project Study)
TME xxx วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
TME xxx วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
(Elective IV)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
TME 606 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
3(0-6-12)
(Special Project Study)
TME xxx วิชาเลือก 5
3(3-0-9)
(Elective V)
TME xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-9)
(Free Elective)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
1.ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล Ph.D. (Ceramic & Materials Science & Engineering),
Rutgers, The State University of New Jersey, USA.
(2549)
9
9
9
9
9
M.S. (Ceramic & Materials Science & Engineering),
Rutgers, The State University of New Jersey, USA.
(2547)
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

2.ดร.กรุณา ตู้จินดา

3.Dr. Ryan C. McCuiston

4.ผศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์

5.ผศ.ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, ประเทศไทย (2543)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2540)
Ph.D.(Mechanical Engineering), Imperial College of
Science, Technology and Medicine, University of
London, England (2545)
9
9
9
9
9
B.Eng. (Mechanical Engineering), Imperial College of
Science, Technology and Medicine, University of
London, England (2541)
Ph.D.(Ceramic & Materials Science & Engineering),
Rutgers, The State University of New Jersey, USA.
(2548)
M.S. (Ceramic & Materials Science & Engineering),
9
9
9
9
9
Rutgers, The State University of New Jersey, USA.
(2545)
B.S. (Ceramic Engineering), Rutgers, The State
University of New Jersey, USA. (2542)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2548)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
9
9
9
9
9
ไทย (2543)
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ประเทศไทย (2541)
Ph.D. (Materials Engineering),The University of
Sheffield, England (2547)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
9
9
9
9
9
(2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2529)
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3.2.2 อาจารยประจา
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1.รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

2.รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
3.รศ.ดิลก ศรีประไพ
4.ดร.สมโชค สนธิแก้ว
5.ผศ.ดร.กุศล พร้อมมูล
6.ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ
7.ดร.ศิรินทร ทองแสง
8.ดร.รัชนี ฮาโตะ
9.อ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์
10.รศ.ดร.สุทัศน์
ทิพย์ปรักมาศ
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
9
9
9
9
9

Ph.D. (Mechanical Engineering),
U. of Manchester Institute of Science and
Technology
Ph.D (Mechanical and Manufacturing Engineering),
U. of Birmingham
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Nano Composite Materials), Brunel
University
Ph.D. (Mechanical Engineering),
U. of Kansas
Ph.D. (Materials Engineering), INSA de Lyon
ปร.ด.(เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute
of Technology
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute
of Technology

1.นาวาเอก ดร.เอกชัย ตรุศบรรจง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), Imperial
College U.
2.ผศ.วรรณี ใจบริสุทธิ์
สส.ม. (สังคมศาสตร์),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.นางสาวสุวดี นาพาเจริญ
M.D. (Industrial Engineering), AIT
4.นางสาวเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
Ph.D. (Industrial Engineering) Oregon
State U.
5.นายอนุรัตน์ วิศษิ ฎ์สรอรรภ
Ph.D. (Electrical and Computer
Engineering), Vanderbilt U.
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9

9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3
3
3
3
-

3

3

3

3

-

3
3

3
3

3
3

3
3

-

3

3

3

3
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5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต หรือ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยหรือพัฒนา
ทางด้านพื้นฐาน หรือการประยุกต์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยยอ
นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต หรือ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยหรือพัฒนา
ทางด้านพื้นฐาน หรือการประยุกต์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ สาหรับการทาวิทยานิพนธ์ 12
หน่วยกิต อาจเป็นการศึกษาใช้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้ นรูปวั สดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในโรงงาน
อุตสาหกรรม สาหรับการทาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิตอาจเป็นการศึกษาใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถนาไปต่อยอดได้และเป็นที่ยอมรับระดับสากล สาหรับการค้นคว้าอิสระอาจเป็นการศึกษาใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตที่เน้นด้านการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระสืบค้นข้อมูลการใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ศึกษาวิจัย การเขียนรายงานและนาเสนอโดยโครงงานวิจัยควรที่จะสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ชวงเวลา
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2
ของปีการศึกษาที่ 2
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ประจาสัปดาห์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย และประเมินผลจากการนาเสนอตามระยะเวลาและการสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่า
กว่า 3 ท่าน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และ - ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี จ รรยาบรรณใน วิ ช าชี พ
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี
ต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ อาจมีการจัดค่ายพั ฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ศึกษามา
- ส่งเสริมแนวความคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษามี
จิตสานึกสาธารณะ โดยการสอดแทรกแนวคิดต่างๆในระหว่างการ
เรียนการสอน ยกตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดีให้กับนักศึกษาได้เห็นทั้ง
สองแง่มุม
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คุณลักษณะพิเศษ
2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อ
การประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได้
3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึน้ ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่ น มี ทั กษะในด้านการท างานเป็น หมู่ คณะ สามารถ
บริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยการยกกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนา ศักยภาพ
- ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปญ
ั หา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบตั ิ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจา
- โจทย์ ปั ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ควรจั ด แบบ
คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
-

-

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ ให้กับผู้สนใจภายนอก
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา หรือ
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน ความรู้

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในหน้าที่ในวิชาชีพของตนเอง และบทบาทในวิชาชีพของตนเองต่อองค์กร สังคม และสามารถสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรในวิชาชีพเดียวกัน
(2) รู้จักในหน้าที่ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเคารพการตัดสินใจขององค์กรหรือสังคม และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(3) ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือสังคม สามารถชี้ ให้องค์กรหรือสังคมเห็นปัญหา สามารถริเริ่มให้มีการหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน และสามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้งในความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่มีอคติ และอยู่บน
พื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหรือสังคม
(4) ซาบซึ้งถึงคุณค่าของทรัพยากรขององค์กรหรือสังคม สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรหรือสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรหรือสังคมตระหนักและซาบซึ้งถึงคุณค่า และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพื่อให้ทรัพยากรเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหรือสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการเรียนการสอน
(2) สอดแทรกสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านงานที่มอบหมาย
(3) สอดแทรกสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการให้คาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(4) มีการจัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอาทิ การทางานร่วม
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผ่านการทาสารวจแบบสอบถามทัศนคติของบุคคลทั้งภายในและภายนอกต่อนักศึกษา
(2) ผ่านการได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนทฤษฎีที่
สาคัญและความรู้ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตในระดับสากล
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) พัฒนาผ่านการเรียนการสอนในวิชาต่างๆตามหลักสูตร
(2) พัฒนาผ่านการทาโครงการเฉพาะเรื่องและวิทยานิพนธ์โดยมุ่งกระตุ้นและสนับสนุนให้ทาการศึกษาหรือวิจัยในเชิงบูรณา
การที่ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) ประเมินจากการผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา
(2) ประเมินจากจานวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตได้
(4) มีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ และสามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) พัฒนาผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องและวิทยานิพนธ์
(2) พัฒนาผ่านงานที่ได้รับมอบหมายเชิงวิชาการผ่านรายวิชาต่างๆ โดยมุ่งเน้นงานด้านการเสริมสร้างทักษะด้านปัญญา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการสาเร็จของการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ตามมาตรฐาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
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(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ โดย
ปราศจากอคติ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สอดแทรกผ่านการเรียนการสอนและการให้คาปรึกษา
(2) ผ่านกิจกรรมด้านสาธารณะและสังคมของภาควิชา
(3) ผ่านการเรียนเชิญบุคคลที่ประสบความสาเร็จในด้านที่อาศัยทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความสามารถรับผิดชอบ
เข้ามาสัมมนาร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผ่านการทากิจกรรมตลอดจนการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ผ่านความสาเร็จในการเข้าศึกษาต่อหรือทางานของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
(3) ผ่านการสารวจความเห็นจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือทางานถึงความสามารถด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาเมื่อเข้าทางานหรือศึกษาต่อ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้
(2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลได้อย่างสัมฤทธิผล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ หรือ
ผลงานวิจัยให้แก่สาธารณชน ได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) พัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาในสาขาวิชา
(2) พัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านงานที่ได้รับมอบหมายเชิงวิชาการผ่านรายวิชาต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ผ่านความสาเร็จในการเข้าศึกษาต่อหรือทางานของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
(3) ผ่านการสารวจความเห็นจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือทางานถึงความสามารถด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาเมื่อเข้าทางานหรือศึกษาต่อ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course for Post
Greduate Students 2 (1-2-6)














LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบ (1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ทคโนโลยี และวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
เกี่ยวข้อง
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ต าม สามารถทางานเป็นหมู่ คณะ สามารถ (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งใน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ท าง
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ สิ่งแวดล้อม
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
การพัฒนานวัตกรรมหรือ
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตร์
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ต่ อ ย อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก เ ดิ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(5) สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
สร้างสรรค์
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
(5) สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทัน ต่ อการเปลี่ย นแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถวางตั วได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ การ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณและเครื่ อ งมื อ ทาง
วิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ชาชี พ ในสาขาวิ ศ วกรรมที่
เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึน้ รูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รายวิชา
และความรับผิดชอบ

TME 601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึน้ รูปวัสดุ
และนวัตกรรมการผลิต
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing
Innovation)
TME 602 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
(Physical Chemistry of Materials)
TME 604 พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing
Technology and Manufacturing Innovation)
TME 605 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง
(Advanced Materials Characterization)
(1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
TME 611 เครือ่ งจักรในการขึ้นรูปโลหะ
( Metal Forming Machinery)
TME 612 การขึ้นรูปโลหะขั้นสูงและความสามารถใน
การขึ้นรูป
(Advanced Metal Forming Processes and Formability)

5. ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4
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5. ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2
3

















































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

TME 613 กลศาสตร์การขึ้นรูปโลหะแผ่นและก้อน
(Mechanics of Sheet and Bulk Metal Forming)
TME 614 การแตกร้าวและการล้าตัวของโลหะ
(Fracture and Fatigue of Metals)
(2) กลุ่มวิชาเซรามิกส์
TME 521 วิศวกรรมเซรามิกส์ขั้นสูง
(Advanced Ceramics Engineering)
TME 621 วิศวกรรมแก้วและสมบัติทางแสงของแก้ว
(Glass Engineering and Optical Properties of Glasses)
TME 622 ผลิตภัณฑ์ของขาวและวัตถุทนไฟขั้นสูง
(Whitewares and Advanced Refractories)
(3) กลุ่มวิชาวิชาพอลิเมอร์
TME 531 พอลิเมอร์ศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรม
(Polymer Science for Engineering)
TME 631 การออกแบบพิมพ์สาหรับกระบวนการขึน้ รูปพอลิเมอร์
(Mold Design for Polymer Processing)
TME 632 วิทยกระแสและกระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์
(Rheology and Polymer Processing)
(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมความเที่ยงตรง

4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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5. ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2
3























































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

TME 541 วิศวกรรมความเที่ยงตรง
(Precision Engineering)
TME 641 มาตรวิทยาขั้นสูงและระบบการตรวจวัด
(Advanced Metrology and Sensing Systems)
TME 642 กรรมวิธีการกัดชนิดความเที่ยงตรงสูงและชนิด
ไมโคร
(Ultraprecision and Micromachining Processes)
TME 643 การออกแบบเครื่องจักรความเที่ยงตรง
(Precision Machine Design)
(5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นผิว
TME 551 ไตรบอโลยี
(Tribology)
TME 651 วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง
(Advanced Surface Engineering)
TME 652 กลศาสตร์การสัมผัส
(Contact Mechanics)
TME 653 การเสื่อมสภาพของวัสดุขั้นสูง
(Advanced Material Degradation)
(6) กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม
TME 561 วิศวกรรมคุณภาพ
(Quality Engineering)

4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
1
2
3































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

TME 661 การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
(Cost Management for Engineers)
TME 662 การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
TME 663 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
(Design and Analysis of Experiments)
(7) กลุ่มวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
TME 671 การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(Finite Element Modeling in Materials Processing Technology and
Manufacturing Innovation)
TME 672 เทคโนโลยีวัสดุผสม
(Composites Technology)
TME 673 หัวข้อพิเศษ
(Special Topic)
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
TME 606 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
(Special Project Study)
TME 607 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
TME 608 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ











1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในหน้ า ที่ ใ นวิ ช าชี พ ของตนเอง และบทบาทใน
วิชาชีพของตนเองต่อองค์กร สังคม และสามารถสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรในวิชาชีพเดียวกัน
(2) รู้จักในหน้าที่ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ
เคารพการตัดสินใจขององค์กรหรือสังคม และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(3) ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือสังคม สามารถชี้ให้องค์กร
หรือสังคมเห็นปัญหา สามารถริเริ่มให้มีการหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน และสามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้ง
ในความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ไม่ มี อ คติ และอยู่ บ น
พื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
หรือสังคม
(4) ซาบซึ้งถึงคุณค่าของทรัพยากรขององค์กรหรือสังคม สามารถ
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรหรือสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
หรื อ สั ง คมตระหนั ก และซาบซึ้ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า และปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบเพื่อให้ทรัพยากรเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
หรือสังคม
2. ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ และนวัตกรรมการผลิต ตลอดจน
ทฤษฎีที่สาคัญและความรู้ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
(2) มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี และการวิ จั ย อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ในกลุ่ ม วิ ช า

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตใน
ระดับสากล
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุ ก ต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิ จั ย ใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
(4) ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่ อ สาขาวิ ช า รวมทั้ ง เหตุ ผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ ค วามรู้ ท างภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ใ นการ
จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่
มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ สามารถสั ง เคราะห์ แ ละใช้
ผลงานวิ จั ย สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ และพั ฒ นา
ความคิ ด ใหม่ ๆ โดยการบู ร ณาการให้ เ ข้ า กับ องค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้ เทคนิค ทั่วไปหรื อเฉพาะทาง ในการ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น หรื อ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและ
นวัตกรรมการผลิตได้
(4) มีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ และสามารถ
วางแผนและด าเนิ นการโครงการสาคัญ โครงการ
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วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ โดย
ปราศจากอคติ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยวิ ธี ทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้
(2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลได้อย่างสัมฤทธิผล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการ
สื่ อ สาร รวมทั้ ง เพื่ อ การเรี ย นรู้ และเผยแพร่ ค วามรู้ หรื อ
ผลงานวิจัยให้แก่สาธารณชน ได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษาและมหาบัณฑิต
ทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูท้ กุ ด้าน
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการ
ประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจา
หลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียน
การสอนโดยนักศึกษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของ
มหาบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
(2) ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับ
เปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ พึงพอใจใน
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ
(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
กระบวนการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ องค์ ค วามรู้ และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ท างการศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) สาหรับนักศึกษาแผน ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
(2) สาหรับนักศึกษาแผน ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.) และมีเกณฑ์เพิ่มเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยฯ คือ
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ผลงานที่นักศึกษาต้องเผยแพร่ ต้องเป็นบทความวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาคการบรรยาย และมีเอกสารฉบับ
เต็มตีพิมพ์ในรายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ต่ากว่า 1 ชิ้น
(3) สาหรับนักศึกษาแผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเ ทศแนะแนวอาจารย์ใ หม่ ให้ มีค วามรู้แ ละเข้าใจนโยบายของสถาบั น อุด มศึ กษา คณะ และหลั กสู ต รที่ เปิ ด สอน โดยสาระ
ประกอบด้วย
- บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ
มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
(2) การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา และที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ รวมถึงกรณี
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ
การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(5) มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(6) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นประธานหลักสูตร โดยมีวาระเท่ากับวาระหัวหน้า
ภาควิชาฯ มีหน้าที่บริหารหลักสูตรในทุกด้าน กากับดูแลและคอยให้คาแนะนาและกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ 1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
1. หลักสูตรเป็นไปตามมาตร ฐานของ
และนักศึกษา สามารถก้าวทัน หรือเป็น
มาตรฐานของ สกอ. และสากล
สกอ. และ สากล
ผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ๆ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมี 2. จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดย
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง หรือมี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์ความรู้
5 ปี
ผู้เรียนเป็นแกน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
3. จานวนรายชื่ออาจารย์ พร้อมประวัติ
ทันสมัย
เรียนรู้ที่มีผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางหรือ
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ
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เป้าหมาย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของสภาวิศวกร
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ
การประเมินผล
ผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้นักศึกษามี
การพัฒนาและฝึกอบรม
ทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และ
4. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
4. จัดให้มผี ู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/
สนับสนุนการเรียนรู้
หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา
อาจารย์และการสนับสนุนการเรียนรู้
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
โดยนักศึกษา
ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทาง 6. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะกรรมการวิชาการ
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ความ
ของภาควิชาฯ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีจานวน
7. การประเมินผลโดยคณะกรรมการ
คณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ปี
มาตรฐาน
8. การประเมินผลโดยบัณฑิต ผู้สาเร็จ
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นา
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
ในท าง วิ ชาการ และ /หรื อ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรหรือใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมีการ
ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภาควิชา ทุกปี คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุกๆ
5 ปี
1.1 มีคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทารายวิชา)
1.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(1) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคการศึกษา
(2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
(3) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(4) มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
(5) มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
(6) มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
1.3 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
โดยให้ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อหลัก ดังนี้
(1) การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(2) การสอบประมวลความรู้
(3) การสอบวัดคุณสมบัติ
(4) การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนรายการครุภัณฑ์
ที่มีอยู่ ได้แสดงรายละเอียดไว้ดงั นี้
(1) ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือ
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
คอมพิวเตอร์ (PC-CAD)
20 เครื่อง
2
คอมพิวเตอร์ (PC-CAD-SEVER)
2 เครื่อง
3
เครื่องวาดภาพกราฟิก
1 เครื่อง
4
ชุดสถานีประมวลผลข้อมูล
2 เครื่อง
5
ชุดสถานีปฏิบัติการ CAD/CAM WORK STATION
1 เครื่อง
(2) ห้องปฏิบัติการตัดโลหะ
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องกลึงชนิดความเที่ยงตรงสูง
1 เครื่อง
2
เครื่องลับมีดกลึง
2 เครื่อง
3
Lathe Tool Dynamometer
1 ชุด
4
Drill Dynamometer
1 ชุด
5
เครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องกลึง
2 เครื่อง
(3) ห้องปฏิบัติการโลหวิทยา
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
กล้องกาลังขยายต่าชนิดสเตอริโอ
1 ตัว
2
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
3 ตัว
3
เครื่องขัดชิ้นงานทดสอบกึ่งอัตโนมัติ
4 ตัว
4
โต๊ะขัดงาน
4 ชุด
5
ตู้ควบคุมความชื่น
1 ตู้
(4) ห้องปฏิบัติการทางความร้อน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง
2 เครื่อง
2
ถังบรรจุสารชุบ
4 ถัง
3
เตาอบอุณหภูมิต่า
1 เครื่อง
4
เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงแบบท่อ
1 เครื่อง
(5) ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ ขนาด 5 ตัน
1 เครื่อง
2
เครื่องทดสอบความแข็งของพอลิเมอร์
1 เครื่อง
3
เครื่องทดสอบพลังงานการกระแทกของพอลิเมอร์
1 เครื่อง
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(6) ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องทดสอบสมบัติแรงดึงอเนกประสงค์ ขนาด 25ตัน
1เครื่อง
2
เครื่องทดสอบพลังงานการกระแทกของโลหะ
1 เครื่อง
3
เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
1 เครื่อง
4
เครื่องทดสอบความแข็งผิวโลหะ (Superficial)
1 เครื่อง
5
เครื่องทดสอบความล้าตัวของโลหะ
1 เครื่อง
(7) ห้องปฏิบัติการเคมีวัสดุ
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เตาอบอุณหภูมิต่า
1 เครื่อง
2
เครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านละเอียด 2 ตาแหน่ง
1 เครื่อง
3
เครื่องชั่งไฟฟ้าอ่านละเอียด 4 ตาแหน่ง และชุดวัดความหนาแน่น
1 ชุด
4
ตู้ควบคุมความชื้น
1 เครื่อง
5
เครื่องลดความดันโดยใช้น้า
1 เครื่อง
6
เครื่องวัดความหนืดสารละลาย
2 เครื่อง
7
แท่นทาความร้อนและกวนด้วยแม่เหล็ก
3 เครื่อง
8
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา
1 เครื่อง
9
ชุดอุปกรณ์ปั่นเส้นไยด้วยไฟฟ้าสถิต
1 ชุด
(8) ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องบดเร็ว
1 เครื่อง
2
รางบด
2 เครื่อง
3
เครื่องตัดละเอียด
1 เครื่อง
4
ตาชั่ง 4 ตาแหน่งและชุดวัดความหนาแน่น
1 ชุด
5
ตาชั่ง 2 ตาแหน่ง
1 เครื่อง
6
เครื่องกาเนิดคลื่นความถี่เหนือเสียง
1 เครื่อง
(9) ห้องปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องวัดการหลอมไหลของพลาสติก
1 เครื่อง
2
เครื่องขึ้นรูปยางแบบ 2 ลูกรีด
2 เครื่อง
(10) ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมพืน้ ผิว
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องทดสอบวัดความแข็งระดับจุลภาค
1 เครื่อง
2
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
2 เครื่อง
และใช้สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 124,404 เล่ม และมีวารสารทาง
วิชาการกว่า 1,800 รายการ มีตาราทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชามากกว่า 2,000 เล่ม และมีวารสารทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชามากกว่า 30 รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ
การเรียนการสอนอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ นอกจากนี้อาจารย์พิเศษทีเ่ ชิญมาสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อ
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3.

4.

5.

6.

สามารถมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับจัดซื้อเข้าสานักหอสมุดด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
สารวจความต้องการในการจัดซื้อ
จัดทาแบบประเมินความเพียงพอการ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประกอบการเรียน ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
และอาจารย์
การสอนจากอาจารย์ นักศึกษา
การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น ภาควิชาฯ จึง
กาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีการกาหนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และต้องผ่านการคัดเลือกให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดงั กล่าว และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางานกับอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์จะต้องทาหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะคอยชี้แนะ
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
นอกจากความต้องการบุคลากรภายในประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน ความต้องการของประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ทาให้ประเทศในประชาคมอาเซียนมีการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใน
อนาคตอันใกล้ ทาให้การผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตต้องได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาการบริหารหลักสูตรจะเป็นไปในทิศทางที่จะทาให้บัณฑิตมีความชานาญและทักษะเป็นที่ต้องการ โดยจะทาการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
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7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
    
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
    
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ ดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
    
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
    
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
    
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
   
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัด
    
การเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
    
น้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
    
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
   
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
  
คะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคี วามรู้ในการใช้กล
ยุทธ์การสอน
(2) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การสอน
สาหรับรายวิชา
(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่าง
ภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
(4) การประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ซึ่งสามารถใช้ประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอน
(2) ประเมินจากผลการประเมิน (เกรด) ของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากผลการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการทางานได้ตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนาเสนอเป็นรายบุคคล และสาหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์
เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้มหาบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาให้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอ น แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึก ษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary 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
3(2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
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การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขนั้ ตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes 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-focussed 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 emphasise language use not usage, real communication not
classroom practice.
TME 521
วิศวกรรมเซรามิกส์ขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Ceramics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : MEN 111 หรือ MEN 241 หรือเทียบเท่า
การพัฒนา สมบัติ กระบวนการขึน้ รูป และการประยุกต์ใช้ของวัสดุเซรามิกส์ทางวิศวกรรมขั้นสูง ได้แก่ วัสดุเซรามิกส์ออกไซด์
วัสดุเซรามิกส์ที่ไม่ใช่ออกไซด์ และวัสดุเซรามิกส์เชิงประกอบ
Development, properties, processing and applications of advanced engineering ceramic materials: oxide ceramics, non-oxide
ceramics, and composite ceramics.
TME 531
พอลิเมอร์ศาสตร์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-9)
(Polymer Science for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นและกระบวนการผลิต การแบ่งประเภทพอลิเมอร์ โครงสร้างและสัณฐานวิทยา สมบัติวิสโคอี
ลาสติก สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางกายภาพ วิธีการทดสอบพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์
ความต้านทางการสึกหรอและสมบัติทางแรงเสียดทาน การเสื่อมสภาพ พฤติกรรมการแตกหัก ความเสียหายของพลาสติกอันเกิดจากการคืบ ความ
ล้าของพลาสติก วิธีการเลือกใช้พอลิเมอร์เพื่อประยุกต์กับงานวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Polymerization reaction and processes, types of polymer, structure and motphology, viscoelastic properties, mechanical
properties, thermal properties, physical properties, polymer testing method, relationship between structure and properties of polymer, wear
resistance and frictional properties, degradation, fracture behavior, creep failure of plastics, fatigue of plastics, polymer selection method for
applications in engineering and industrial products.
TME 541
วิศวกรรมความเที่ยงตรง
3(3-0-9)
(Precision Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานและประวัติการวิวัฒนาการของวิศวกรรมความเที่ยงตรง เทคโนโลยีทางค่าความคลาดเคลื่อน : ความหมายของค่าความ
คลาดเคลื่อน ผลกระทบของค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนดต่อการผลิต ขั้นตอนการผลิต การวัด : การประยุกต์ใช้ ทรานดิวเซอร์ระยะทางใน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ พื้นฐานของการสอบเทียบเครื่องจักรกล หลักการของการออกแบบเครื่องจักรกลความเที่ยงตรง การกัดงาน:
พื้นฐานของงานกัดชนิดเที่ยงตรงและเที่ยงตรงสูง
Overview and history: Importance of precision engineering, tolerance technology: Definitions of tolerance, impact of
specifying tolerances on manufacturing, manufacturing strategies. Measurement : Application of displacement transducers to machines and
instruments, introduction to machine calibration, principles of precision machine design: principles and techniques for the design of precision
machines, Machining : A broad introduction to precision and ultra precision machining processes.

37
TME 551

ไตรบอโลยี
3(3-0-9)
(Tribology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมที่ผิวสัมผัสแบบไม่มีสารหล่อลื่น แบบมีสารหล่อลื่น และแบบผสม หลักการพื้นฐาน ได้แก่ สมการเรโนล์ด การ
ถ่ายเทความร้อน ความเสียดทานและการสึกหรอ การประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล กระบวนการผลิต และงานด้านชีวภาพ
The science of surfaces interacting via dry, lubricated, and mixed contact. Fundamental aspects include the Reynolds
equation, heat transfer, friction and wear. Application on mechanics, manufacturing and bio applications.
TME 561
วิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0-9)
(Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒ นาการด้านคุ ณภาพ แนวความคิด และหลั กการของการประกัน คุ ณภาพในการผลิ ต พั ฒ นาการเกี่ย วกับ การควบคุ ม
กระบวนการโดยอาศัยหลักการสถิติ กลวิธีการแก้ปัญหาสมัยใหม่สาหรับการปรับปรุงคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบการวัด
Evolution of quality, concept and principle of quality assurance in manufacturing, recent advances in statistical process
control, modern problem solving techniques for quality improvement. Measurement system analysis.
TME 601
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
3(3-0-9)
(Mathematics for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ย วกั บ คอมพิ วเตอร์ แ ละภาษาคอมพิ ว เตอร์ การหาค าตอบให้ สมการ พี ชคณิ ต การสร้ างสมการทาง
คณิตศาสตร์จากกราฟความสัมพันธ์ การอินทิเกรทและ ดิฟฟิเรนชิเอท:
การอินทิเกรทสมการดิฟฟิเรนชิเอท การแก้ปัญหาที่ใช้ค่าเริ่มต้น
สมการ ดิฟฟิเรนชิเอทสาหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียว และการแก้ปัญหาที่ใช้การกาหนดสภาพของ การชักตัวอย่างแบบสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน วิธี
ประมาณค่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
Basic principles of computer and computer languages. Solution of simultaneous algebraic equations. Curve fitting.
Numerical integration and differentiation: numerical integration of ordinary differential equations solving boundary valued problems. Random
sampling. Hypothesis testing. Estimation methods. Linear regression analysis.
TME 602
ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-3)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกประเภทของงานวิจัย การตั้งโจทย์งานวิจัย การสืบค้นเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงที่มาของข้อมูล การเขียนข้อเสนอ
โครงการ กระบวนการทาวิจัย การเขียนบทคั ดย่อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การตีความข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจัย การเขียนเชิงเทคนิค
สาหรับการตีพิมพ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย
Introduction to research and communication, definitions and classifications of research problems identification, literature
review, citation, research proposal writing, research procedure, abstract writing, statistical data analysis, data interpretation, research
presentation, technical writing for publication, thesis writing, research ethics.
TME 603
เคมีกายภาพของวัสดุ
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมดุลเฟส และโครงสร้าง การตกผลึกจากของหลอม หลักการและการประยุกต์ใช้แผนภาพเฟส หลักการของทฤษฎีโลหะเจือ
กลไกของการเปลี่ยนเฟส ตาหนิผลึก พฤติกรรมของตาหนิในโครงสร้างผลึก เสถียรภาพของตาหนิ กลไกการแพร่และปัจจัย แอนอิลาสติกซิตี้ และ
ความเสียดทานภายใน การจัดระเบียบในโลหะเจือ การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติก ความสัมพันธ์ระหว่างสลิปและโครงผลึก กฏของ
ความเค้นเฉือนประกอบวิกฤต สลิปพหุคูณ ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความแข็งด้วยการแปรรูปและสลิป พฤติกรรมของดิสโลเคชันระหว่างการ
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เปลี่ยนรูปแบบพลาสติก การเกิดผลึกแฝดทางกล กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและการเพิ่มความแข็ง การอบอ่อน การคืบของโลหะ แผนภาพกลไก
การเปลี่ยนรูป การล้าของโลหะ การเพิ่มความแข็งแรงและการเพิ่มความแข็งของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน ความแข็งแรงของเซรามิก แก้ว
พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ
Phase equilibria and structure: crystallization from the melt, principles and applications of phase diagrams, principles of alloy
theory, the mechanism of phase changes; crystal defects: defect behavior in crystal structure, stability of defects; diffusion mechanism and
factors; anelasticity and internal friction; ordering in alloys; elastic deformation and plastic deformation: relation of slip to crystal structure, law
of critical resolved shear stress, multiple slip, relation between work hardening and slip; dislocation behavior during plastic deformation,
mechanical twinning, strengthening and hardening mechanism, annealing, metallic creep, deformation mechanism maps, metallic fatigue,
strengthening and toughening of metals by heat treatments; strength of ceramics, glasses, and composites.
TME 604
พฤติกรรมทางกลของวัสดุสาหรับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
3(3-0-9)
(Mechanical Behavior of Materials for Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
วิชาบังคับก่อน : TME 603 เคมีกายภาพของวัสดุ
สมบัติทางกลของวัสดุในระดับที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเสียหาย การเปลี่ยนรูป และโครงสร้างของวัสดุ
และสมบัติทางกลของวัสดุ การล้าตัว การแตกหัก อีลาสตริกซิตี้ วิสโคอีลาสตริกซิตี้ พลาสติกซิตี้ และครีพของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม
ฟิล์มบาง
The mechanical behavior of materials at the visible level. Relation between failure and deformation and the structure of a
material and its mechanical properties. Fatigue, fracture, elasticity, viscoelasticity, plasticity and creep of metals, polymers, ceramics,
composites, thin films and cellular materials.
TME 605
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Materials Characterization)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎี หลักการทางานของเครื่องมือ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน การวิเคราะห์ธาตุโดยรังสีเอ็กซ์
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม กล้องสแกนนิงทัลเนลลิงไมโครสโคป เทคนิคอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีสาหรับการวิเคราะห์พื้นผิว ฟูเรียร์ทราน
ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทสโกปี การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มัลอะนาลิซิส ดิฟเฟอ
เรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี และเทอร์โมกราวิเมทรี
Theories, principles, instruments and data analysis for materials characterization techniques including light microscopy,
electron microscopy, X-ray diffraction (XRD), X-ray spectroscopy for element analysis, atomic force microscopy (AFM), scanning tunneling
microscopy (STM), electron spectroscopy for surface analysis, Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR) ,Raman spectroscopy, thermal
analysis by differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry.
TME 611
เครื่องจักรในการขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-9)
(Metal Forming Machinery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบ โครงสร้าง ข้อกาหนด คุณสมบัติและการทางานของเครื่องตีขึ้นรูปชนิดจังหวะเดี ยวและสองจังหวะ (นิวแมติค
และไฮดรอลิค) และเครื่องตีขึ้นรูปชนิดเคาเตอร์โบล เครื่องตีขึ้นรูปชนิดแผ่นความฝืดและสกรู ชนิดข้อเหวี่ยงชนิดนัคเคิล เครื่องตีขึ้นรูปแนวนอน
เครื่องตีขึ้นรูปแบบลูกกลิ้ง เครื่องรีดลดขนาดชนิดหมุน เครื่องอัดชนิดส่งผ่านเครื่องอัดไฮดรอลิค ผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนรูป
ในช่วงยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความเที่ยงตรง คุณลักษณะของการเปลี่ยนรูปในช่วงยืดหยุ่น การออกแบบค้อนและเครื่องอัด การออกแบบโครง
เครื่องอุปกรณ์ป้อนและชุดนาเลื่อนของเครื่องอัดขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติ ระบบขับทางกล และระบบขับด้วยไฮดรอลิค
Design, construction, specification, properties and operation of drop, single, double acting (pneumatic & hydraulic) hammers,
and counter-blow hammers. Friction screw and percussion presses, crank , knuckle joint and horizontal forging presses. Forging rolls, rotary
swaging machines, transfer and hydraulic presses deformation. Influence of vibration and elastic deformation on the efficiency and accuracy.
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Discussion of characteristic of elastic deformation. Design of hammers and presses, design of frames, feeding devices and guides of forming
machines, automation mechanical , drive systems and hydraulic drive systems.
TME 612
การขึ้นรูปโลหะขั้นสูงและความสามารถในการขึ้นรูป
3(3-0-9)
(Advanced Metal Forming Processes and Formability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการขึ้นรูปโลหะหัวข้อพิเศษเครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องมือและเครื่องจักร สาหรับการอัดขึ้นรูปแบบไฮ ดรอสแตติค การอัด
กระแทกขึ้นรูปร้อน การลากขึ้นรูปแบบไฮดรอสแตติค การขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง การขึ้นรูปด้วยการระเบิด การขึ้นรูปด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า การขึ้น
รูปโดยทางกลและนิวแมติค การขึ้นรูปแบบไฮดรออีเลคตริค การตัดเฉือน การตัดแผ่นชิ้นงาน และการทาแผ่นชิ้นงานขอบตัดเรียบ โลหะวิทยาของ
เหล็กเหนียว พฤติกรรมการขึ้นรูปร้อนและเย็นของเหล็กเหนียว เหล็กเครื่องมือ และการออกแบบ
Metal forming tools-design, manufacture, materials and uses of various tools for advanced metal forming processes. Special
topics on presses, tools and machinery for hydrostatic extrusion, hot impact extrusion, hydrostatic deep drawing, high velocity forming
(explosive forming, electromagnetic forming, pneumatic-mechanical forming, hydroelectric forming) , shearing , blanking and fine blanking.
Steel metallurgy, Behavior of hot and cold deformation of steel, Tool steel and design.
TME 613
กลศาสตร์การขึน้ รูปโลหะแผ่นและก้อน
3(3-0-9)
(Mechanics of Sheet and Bulk Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนรูปถาวร ความแข็งเครียด อุณหภูมิและอัตราความเครียด สมดุลงาน กลศาสตร์การขึ้นรูป
โลหะแผ่นและโลหะก้อน กระบวนการการหาผลเฉลยและการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงเลข รูปทรงบริเวณการเปลี่ยนรูป ความสามารถในการขึ้นรูป
และขีดจากัดการขึ้นรูป วิธีการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป
Continuum mechanics of Plastic deformation. Strain hardening. Temperature and strain rate. Work balance. Mechanics of
sheet and bulk metal forming. Numerical solutions process and analysis. Deformation zone geometry. Formability and forming limit.
Formability testing method.
TME 614
การแตกร้าวและการล้าตัวของโลหะ
3(3-0-9)
(Fracture and Fatigue of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดและทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ กลไกของการแตกหัก หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์การแตกหัก ความสาคัญของรอยแตก
ความแข็งแรงเกาะยึดตัวเชิงทฤษฎีของอะตอมในโลหะ กฎเกณฑ์การสมดุลพลังงานของกริฟฟิท ตัวแปรความเข้มข้นความเค้น ความต้านทานการ
แตกหัก กลศาสตร์การแตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น อัตราการปลดปล่อยพลังงานความเครียดและความหยุ่น การวิเคราะห์ความเค้นของรอยแตก
กลศาสตร์การแตกหักของรูปแบบการผสม หลักเกณฑ์ของบริเวณรอยแตกที่เกิดการครากขนาดเล็ก กลศาสตร์การแตกหักของวัสดุที่มีพฤติกรรมไม่
เป็นเส้นตรง ค่า J อินทีกรัล สนามความเค้นที่ปลายรอยแตกที่ถูกวิ เคราะห์โดย HRR ระยะขจัดเนื่องจากการเปิดของปลายรอยแตก กลไกระดับ
อนุภาคสาหรับการแตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ การแปรรูปแบบวัฎจักรและกลไกการแตกหักเนื่องจากความล้า
Types and theory of materials failure. Fracture mechanics. Fundamental principles of fracture mechanics; significance of
cracks, theoretical cohesive strength of atoms in metals, qriffith energy conservation concepts, stress intensity factor, fracture toughness. Linear
elastic fracture mechanics; strain energy release rate and compliance, stress analysis of cracks, mixed mode fracture mechanics, concept of small
scale yielding. Non-linear fracture mechanics; J integral, the HRR field, crack tip opening displacement. Micromechanics of ductile and brittle
fracture. Cyclic deformation and fatigue fracture mechanisms.
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TME 621

วิศวกรรมแก้วและสมบัติทางแสงของแก้ว
3(3-0-9)
(Glass Engineering and Optical Properties of Glasses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิศวกรรมแก้วเน้นในโครงสร้างและสมบัติของแก้วชนิดออกไซด์และชนิดที่ไม่ใช่ออกไซด์ ความเกี่ยวข้องของสมบัติทางแสง
พื้นฐานของแก้วต่อโครงสร้างของแก้ว และพันธะ การดูดกลืนแบบ
อินทรินซิก การกระเจิงของแสง สี การเรืองแสง กลไกโฟโต้โครมิก กริยา
เลเซอร์ และผลกระทบแบบไม่เป็นเส้นตรงในแก้ว
Glass engineering, emphasizing on the structure and properties of oxide and selected nonoxide glasses. Correlation of the
fundamental optical properties of glasses to their structure and bonding; intrinsic absorption and scattering; color; luminescence;
photochromism; laser action; and nonlinear effects in glasses.
TME 622
ผลิตภัณฑ์ของขาวและวัตถุทนไฟขั้นสูง
3(3-0-9)
(Whitewares and Advanced Refractories)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ส่วนประกอบ กระบวนการขึน้ รูปและสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ของขาว บทบาทของสมดุลวัฎภาค และจุลโครงสร้างในการกัด
กร่อนของวัตถุทนไฟ เสถียรภาพและพฤติกรรมในสิ่งแวดล้อมที่กาหนด รวมทั้งในโลหะเหล็กและไม่ใช่เหล็ก แก้ว และระบบทางพลังงานขั้นสูง
Composition, processing, and properties of whitewares; role of the phase equilibria and microstructure in the corrosion of
refractories; stability and behavior in selected environments, including ferrous and nonferrous metals, glass, and advanced energy systems.
TME 631
การออกแบบพิมพ์สาหรับกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-9)
(Mold Design for Polymer Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบแม่พิมพ์ : การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดชนิด 2แผ่น และสามแผ่น การออกแบบระบบป้อนเติม การหล่อเย็น และระบบ
ปลดชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับชิ้นงานที่มีอันเดอร์คัทภายในและภายนอก การออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นงานที่มีเกลียวภายใน การออกแบบ
แม่พิมพ์อัด และแม่พิมพ์ทรานเฟอร์ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดทางวิ่งร้อน การออกแบบแม่พิมพ์เป่า
Mold design : Design of two plates and three plate injection molds. Design of feed system, cooling and ejection system.
Design of molds for components with internal and external undercuts. Design of molds for components with internal threads. Design of
compression molds and transfer molds. Design of hot runner mould. Design of blow molds.
TME 632
วิทยกระแสและกระบวนการขึน้ รูปพอลิเมอร์
3(3-0-9)
(Rheology and Polymer Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมการการไหลของพอลิเมอร์ หลอมเหลว ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว การตอบสนอง
ความเป็นวิสโคอีลาสติกของพอลิเมอร์หลอมเหลว การวัดสมบัติการไหลของพอลิ เมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ แบบฉีด แบบอัดผ่านดาย
แบบเป่า แบบใช้ระบบสุญญากาศ แบบหมุนเหวี่ยง แบบอัดรีดแผ่น แบบอัดและทรานเฟอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์คอมโพสิท กระบวนการ
ขึ้นรูปยาง การประยุกต์สมบัติการไหลในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ต่างๆ
Rheological equation of polymer melts, parameters affecting the flow properties of polymer melts, viscoelastic response of
molten polymer, rheological measurements of polymer, polymer processing (injection molding, die extrusion, blow molding, vacuum forming,
rotational molding, calendaring, compression and transfer molding), polymer composite processing, rubber processing, applications of rheology
to polymer processes.
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TME 641

มาตรวิทยาขั้นสูงและระบบการตรวจวัด
3(3-0-9)
(Advanced Metrology and Sensing Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของเทคโนโลยีการวัด: มาตรฐานสากล ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นและค่าความคลาดเคลื่อนทางรูปร่าง มาตรวิทยาทาง
พื้นผิว ทางกล และทางแสง ระบบการตรวจวัดและมาตรวิทยา: อุปกรณ์วัดนิวเมตริคและไฮดรอริค ทรานดิวเซอร์สาหรับการวัดแบบขณะทางาน
และหลังทางาน อุปกรณ์เพียโซอิเลคทริค กระบวนการและการจัดการสัญญาณ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานวัด การวัดความเค้นคงค้าง มาตร
วัดและระบบวัดเกี่ยวกับสมบัติพื้นผิว : กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด กล้องจุลทรรศน์อะตอมิคฟอส การวิเคราะห์แท่งอิเล็กตรอนระดับไมโคร
Basis of measurement technology: International standards, linear and geometric tolerances, Surface, mechanical and optical
metrology, Sensing systems and metrology: Pneumatic and hydraulic devices for measurement. Transducers for in-process and post-process
measurements, piezo-electric devices, signal handling and processing, computer-aided metrology, residual stress measurement, Metrology and
system for surface characterization: Scanning electron microscopy, atomic force microscopy, electron probe microanalysis.
TME 642
กรรมวิธกี ารกัดชนิดความเที่ยงตรงสูงและชนิดไมโคร
3(3-0-9)
(Ultraprecision and Micromachining Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีการกัดชนิดความเที่ยงตรงสูง : โครงสร้างอะตอมของวัสดุ โครงสร้างทางไฟฟ้า คุณลักษณะทางความร้อน การแพร่
แบบคงที่และแบบทรานเซียน เครื่องมือตัดเพชรผลึกเดี่ยว ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ งานขัดและงานเจียระดับซั บไมครอน กรรมวิธีทาง
พื้นผิว การเปรียบเทียบกับงานตัดระดับไมโคร อุปกรณ์และเครื่องมือในงานตัด ผลกระทบของปัจจัยต่างๆในกรรมวิธีการตัด การประยุกต์ในงาน
ตัดระดับไมโคร : ลาแสงพลังงาน ลิโทกราฟี่ การกัดกรดและสปัตเตอริงแบบแห้ง การกัดกรดโดยใช้แก๊สเป็นตัวช่วย การกัดกรดโดยใช้ไอออนเป็น
ตัวช่วย การสร้างไอออน การกัดกรดทางเคมีแบบเปียก หลักการ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานกัดกรด ผลกระทบของปัจจัยต่างๆในงานกัดกรด
ข้อจากัดและการประยุกต์ใช้ กรรมวิธีการเคลือบผิวบาง : ลาแสงอีพิเทคซี่ระดับโมเลกุล การเคลือบผิวโดยใช้ไอทางเคมีและทางกายภาพ การ
ควบคุมกรรมวิธีการเคลือบผิวและคุณลักษณะของชั้นเคลือบ อุปกรณ์ ข้อจากัดและการประยุกต์ใช้ในงานเคลือบผิว
Ultraprecision machining: Atomic structure of materials. Electrical structures. Thermal characteristics, transient and steady
state diffusion. Single crystalline diamond tool, type and characteristic. Sub-micron turning. Grinding and polishing: Surface integrity.
Comparison with macro-machining. Equipment and tooling. Effect of process parameters, Applications, Micromachining: Energy beams.
Lithography. Dry-etching – sputtering, gas assisted etching, and ion-assisted etching. Ion-implantation. Chemical wet-etching. Principles,
equipment and tooling. Effect of process parameters. Limitations and applications, Thin film processes: Molecular beam epitaxy, chemical, and
physical vapor deposition. Process controls and film characteristics. Equipment. Limitations and applications.
TME 643
การออกแบบเครื่องจักรความเที่ยงตรง
3(3-0-9)
(Precision Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาของการออกแบบเครื่องจักรความเที่ยงตรง หลักของความเที่ยงตรง รีพีทอะบิลิตีและรีโซลูชั่น เซนต์เซอร์ : ชนิด การ
ติดตั้ง และการสอบเทียบ รูปแบบความผิดพลาดทางเรขาคณิต และทางความร้อน การออกแบบระบบรวม การออกแบบรองลื่น การออกแบบต้น
กาลัง และชุดถ่ายทอดกาลัง
Introduction to precision machine design. Principles of accuracy. Repeatability and resolution. Sensors : type, mounting and
calibration. Mapping geometric and thermal errors. System design. Bearings. Power generation and transmission.
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TME 651

วิศวกรรมพื้นผิวขัน้ สูง
3(3-0-9)
(Advanced Surface Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญาและการประยุกต์ใช้วิศวกรรมพื้นผิว ทฤษฎีและกลไกของกระบวนการพลาสมา กระบวนการเตรียมผิว เทคโนโลยี
สุญญากาศ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุฐานและผิวเคลือบ กระบวนการผลิตผิวเคลือบด้วยวิธีต่างๆ กระบวนการปรับปรุงสมบิตที่ผิวของวัสดุ
Philosophy of surface engineering and its application. Physics of the plasma state and plasma surface interactions. Surface
preparation. Vacuum technology. Design and selection of coating systems. Different coating and surface modification processes.
TME 652
กลศาสตร์การสัมผัส
3(3-0-9)
(Contact Mechanics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ลักษณะผิว การเคลื่อนที่และแรงที่เกิดสาหรับการสัมผัสแบบจุด แบบเส้น และแบบจุดของครึ่งส่วนแบบยืดหยุ่น การสัมผั สของ
ของแข็งแบบยืดหยุ่น (ทฤษฎีของเฮริทซ์) และแบบที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีของเฮริทซ์ การสัมผัสของวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่น การสัมผัสแบบไถลและแบบ
กลิ้งของวัสดุทั้งยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น ผลกระทบทางพลศาสตร์และการกระแทก ระบบการเกาะยึด เทคนิคการวิเคราะห์และการทดสอบ
Surface topography. Motion and forces at a point of contact. Line loading and point loading of an elastic half-space. Nomal
contact of elastic solids (Hertz theory). Non-Hertzian normal contact of elastic bodies. Normal contact of inelastic solids. Sliding and rolling
contact of elastic and inelastic bodies. Dynamic effect and impact. Adhesive systems and test/evaluation techniques.
TME 653
การเสื่อมสภาพของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Material Degradation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและกลไกการสึกหรอของวั สดุ การทดสอบและเทคนิคการวิเคราะห์ ขั้นสูงลักษณะ หลักการและรูปแบบของการกัด
กร่อน หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการพื้นผิวเพื่อช่วยลดการสึกหรอและการกัดกร่อนของวัสดุ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเสียหาย
เพื่อทานายอายุการใช้งานของวัสดุ
Wear types and wear mechanisms of materials. Advanced testing and characterization techniques. Corrosion fundamentals
and forms. Principles of design, materials selection, and surface treatments applied to reduce wear and corrosion. Failure analysis applied to
predict material service life.
TME 661
การจัดการต้นทุนสาหรับวิศวกร
3(3-0-9)
(Cost Management for Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน การคิดต้นทุนและการจัดการต้นทุนตามกิจกรรม การวางแผนการจัดการต้นทุน ระบบการ
จัดการต้นทุน การควบคุมการดาเนินงานโดยงบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน การควบคุมการจัดการโดยการประเมินการปฏิบัติงาน
และการออกแบบระบบการควบคุมการจัดการเพื่อการประเมิน
Cost management concepts; activity-based costing and management; cost management planning; cost management systems;
operational control through flexible budgeting an standard costing; management control through performance evaluation and design of
management control systems for evaluation.
TME 662
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-9)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของสายโซ่อุปทาน บทบาทของสายโซ่อุปทานกับความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างความร่วมมือกัน
ในสายโซ่อุปทาน ตัวแบบของสายโซ่อุปทาน กระบวนการออกแบบสายโซ่อุปทาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายโซ่อุปทาน ความเร็วใน
การตอบสนองของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
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The components of supply chain, the role of supply chain and competitive advantage, collaborative supply chain, models of
supply chain, design process in supply chain, supply chain performance measurement, quick response in supply chain, case studies.
TME 663
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-9)
(Design and Analysis of Experiments)
วิชาบังคับก่อน : สถิติสาหรับวิศวกร
แนวความคิดและหลักการของการออกแบบ การทดลองแบบปัจจัยเดียว การสุ่มแบบสมบูรณ์ การสุ่มภายในบล็อก ละตินสแควร์
การทดลองแบบแฟกทอเรียล แฟกทอเรียลทั่วไป แฟกทอเรียล2k และ 3k การทดลองแบบสุ่มช้อน คอนฟาวด์ และการทดลองแบบแฟกทอเรียลบาง
ส่วนตัวแบบออโธโกนัลโพลีโนเมียล การศึกษาค่าเหมาะสมโดยอาศัยวิธีการศึกษาตัวแปรตอบสนอง
Concept and principles of experiment design. Single factor experiment : completely randomized design, randomized block
design, latin square design. Factorial design : general factorial, 2 k and 3k factorial. Nested design. Confounding and fractional factorial design.
Orthogonal polynomial. Optimization techniques through response surface methodology.
TME 671
การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ และนวัตกรรมการผลิต
3(3-0-9)
(Finite Element Modeling in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของไฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเสียหายของวัสดุและเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Introduction to finite element analysis, The use of computer in the area of Materials Processing Technology and
Manufacturing Innovation applications. Analysis of material behavior and failure of materials and tools in material manufacturing processes.
TME672
เทคโนโลยีวัสดุผสม
3(3-0-9)
(Composites Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของวัสดุผสม การยึดเกาะของวัสดุผสม วัสดุผสมโลหะ วัสดุผสมเซรามิก วัสดุผสมพอลิเมอร์ สมบัติทางกลของ
วัสดุผสมในระดับจุลภาคของวัสดุผสมทิศทางเดียว ความแข็งแรงของวัสดุผสมกับเส้นใยเสริมแรงและวัสดุแผ่นซ้อน กลไกการแตกหักและการเพิ่ม
ความเหนียวของวัสดุผสม พฤติกรรมความล้าของวัสดุผสม ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม สมบัติทางความร้อนของวัสดุผสม กรรมวิธีการผลิตวัสดุ
ผสม
Introduction to composite materials, reinforcement-matrix interface, metal matrix composites, ceramic matrix composites,
polymer matrix composite, micromechanics of unidirectional composites, strength of fiber composites and laminates, fracture mechanics and
toughening mechanisms of composites, fatigue behavior of composites, environmental effects, thermal behaviors of composites, fabrication
processes.
TME 673
หัวข้อพิเศษ
3(3-0-9)
(Special Topic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบรรยายหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ หรือความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือความชานาญสูงในหัวข้อนั้น ๆ และเรื่องที่จะสอนก็เป็นที่น่าสนใจของ
นักศึกษา
Current topics in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation, the topics to be offered depending on staff
availability and students interest.
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TME 606

Innovation.
TME 607

การศึกษาโครงการเฉพาะเรือ่ ง
6 หน่วยกิต
(Special Project Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้เลือกหัวข้อโครงงานจากสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
Project topics are drawn from various fields of current interest in Materials Processing Technology and Manufacturing

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องทาโครงงาน ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยหรือพัฒนาทางด้านพื้นฐานหรือการประยุกต์ เพื่อการพัฒนาภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อโครงงานนั้นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
Student is required to undertake a project which may be fundamental or applied research and development under supervision
of members of teaching staff. A project utilizing knowledge of Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation to solve specific
real industrial problems is also a possibility.
TME 608
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องทาโครงงาน ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยหรือพัฒนาทางด้านพื้นฐานหรือการประยุกต์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อโครงงานนั้นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรม หรือเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถนาไปต่อยอดได้
Student is required to undertake a project which may be fundamental or applied research and development under supervision
of members of teaching staff. A project utilizing knowledge of Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation to solve specific
real industrial problems is also a possibility or to discover a new knowledge which can be further applied.

