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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)
(ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Engineering (Metallurgical Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
(ภาษาอังกฤษ)
:
M.Eng. (Metallurgical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัย
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(2) วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
(3) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
University of Wisconsin (2543)
University of Alabama (2543)
Technical University of Munich (2549)

1. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
Ph.D.(Metallurgical Engineering)
2. ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ
Ph.D. (Metallurgical Engineering)
3. ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
Dr.Ing. (Mechanical Engineering)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและ
ประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซึ่ งมีความต้องการวิศวกรทางด้านโลหการ และอุตสาหการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวก
อย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโลหะ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในหน่วยงานบริการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิจัย หรือที่มีการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับโลหะและโลหะวิทยามีมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมโลหการที่จัดตั้งขึ้น เป็นปัจจั ยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ จาเป็นต้องพึ่งพาวิศวกรโลหการในการวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบเพื่อทาการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านโลหะวิทยา และโลหะวิทยาเพื่อการผลิตให้กับ อุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆจึงยังมีอยู่ตลอดเวลาใน
ตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้น
วิศ วกรที่ ดีน อกเหนื อจากมีค วามเชี่ย วชาญทั กษะในเชิง วิ ศวกรรมแล้ วยั ง มีค วามจ าเป็น ที่จ ะต้อ งมี ความคานึง ถึ งสภาพสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรม
อันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีโดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโลหการ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และ
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยีรวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
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 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
 ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี
ทักษะ และงานวิจัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกอีกด้วย
1.2 ความสาคัญ
ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโลหะ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะ
ทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในหน่วยงานบริการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิจัย หรือที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
โลหะและโลหะวิทยามีมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมโลหการที่จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบั ณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ โดยจะมุ่งเน้นในการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งจากห้องเรียน การทางานวิจัย การสัมมนา เพื่อใช้
ในการประกอบวิชาชีพภายหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการวิจัยพัฒนา การให้
คาปรึกษาได้เป็นอย่างดี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้ในด้านวิศวกรรมโลหการ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
การทางานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเพื่อความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและในอุตสาหกรรม
1.3.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยให้มีโอกาสทางานร่วมกับนักศึกษา หน่วยงานวิจัย
ภายนอก และองค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการให้คาปรึกษาแก่อุตสาหกรรมในประเทศ
1.3.3 เพื่อทาการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโลหะวิทยา และโลหะวิทยาเพื่อการผลิตให้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
วิจัยต่าง ๆ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลห
ผู้ประกอบการในการทางานของบัณฑิต
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
การ สอดคล้องกับที่ สกอ. กาหนด
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วิศวกรรมโลหการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการในการทางานของบัณฑิต
- ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 17.00 น. – 20.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ).........................................................................................
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ).............................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
(2) ทักษะทางวิศวกรรม
(3) ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์รวมไปถึงทักษะทางวิศวกรรมและภาษาต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554 - 2558
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
15
15
75
ชั้นปีที่ 2
15
15
15
15
60
รวม
15
30
30
30
30
135
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
15
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน ( 3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ภาคการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท

ปีการศึกษา
30,000 บาท
60,000 บาท
180,000 บาท/คน

ปีงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ

2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

450,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ค่าลงทะเบียน

1,080,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

รวมรายรับ

1,530,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
305,628
320,909
336,955
353,803
371,493
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
504,000
981,000
981,000
981,000
981,000
3. ทุนการศึกษา
72,000
120,000
120,000
120,000
120,000
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
450,000
900,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000
รวม (ก)
1,331,628 2,321,909 2,637,955 2,654,803 2,672,493
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
50,000
52,500
55,125
57,881
60,775
รวม (ข)
50,000
52,500
55,125
57,881
60,775
รวม (ก) + (ข)
1,381,628 2,374,409 2,693,080 2,712,684
2,733,268
จานวนนักศึกษา *
15
30
30
30
30
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
92,109
79,147
89,769
90,423
91,109
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 88,511 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราการค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
ค. สัมมนา
1
หน่วยกิต
ง.วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
21 หน่วยกิต
ค. สัมมนา
1
หน่วยกิต
ง.การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
PRE
หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MGE
หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ระดับบัณฑิตศึกษา
LNG
หมายถึง วิชาในคณะศิลปศาสตร์
รหัสตัวเลข 3 ตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง
ระดับของวิชา
1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
6-9
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง เลขระบุหมวดวิชาสาหรับกลุ่มวิชา
ซึ่งสาหรับเลขระบุหมวดวิชา ของกลุ่มวิชา MGE มีความหมายดังนี้
เลข 1 หมายถึง
กลุ่มวิชาโลหการทางกายภาพ
เลข 2 หมายถึง
กลุ่มวิชาโลหการทางกล
เลข 3 หมายถึง
กลุ่มวิชาโลหการทางเคมี
เลข 4 หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์วัสดุ
เลข 5 หมายถึง
กลุ่มวิชาการเลือกและออกแบบวัสดุ
เลข 6 หมายถึง
กลุ่มวิชาการเกิดการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ และความเสียหาย
เลข 7 หมายถึง
กลุ่มวิชากระบวนการทางความร้อน
เลข 8 หมายถึง
กลุ่มวิชากระบวนการผลิต
เลข 9 หมายถึง
กลุ่มวิชาการควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือได้
เลข 0 หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนาและหัวข้อศึกษาพิเศษ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในหมวดต่าง ๆ
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- รายวิชา
วิชาปรับพื้น ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์
MGE 501 การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ
3(3-0-9)
(Metals Testing and Characterization)
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course For Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG และ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ขี้นอยู่กับระดับ
คะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
MGE 631 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3(3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
ข. หมวดวิชาเลือก
15 และ 21 หน่วยกิต
วิชาทางด้านโลหการทางกายภาพ
MGE 611 แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลายองค์ประกอบ
3(3-0-9)
(Multicomponent Phase Equilibria)
MGE 612 การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
3(3-0-9)
(Transformation of Solids)
วิชาทางด้านโลหการทางกล
MGE 621 กลไกการแตกหัก
3(3-0-9)
(Fracture Mechanics)
MGE 622 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็งสัณฐาน
3(3-0-9)
(Deformation Mechanisms in crystalline Solids)
MGE 623 พฤติกรรมทางกลของโลหะ
3(3-0-9)
(Mechanical Behavior of Metals)
วิชาทางด้านโลหการทางเคมี
MGE 632 โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Chemical Metallurgy)
MGE 633 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะกลุ่มเหล็ก
3(3-0-9)
(Ferrous Metallurgy and Its Processing)
MGE 634 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3(3-0-9)
(Nonferrous Metallurgy and Its Processing)
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วิชาทางด้านการวิเคราะห์วัสดุ
MGE 641 วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิวและหน้าสัมผัส
(Methods of Surface and Interface Characterization)
MGE 642 การหักเหและโครงสร้าง
(Diffraction and Structure)
MGE 643 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis of Microstructure)
วิชาทางด้านการเลือกและออกแบบวัสดุ
MGE 651 การเลือกใช้ การออกแบบ และเศรษฐศาสตร์ของวัสดุ
(Materials Selection, Design, and Economics)
MGE 652 การออกแบบงานหล่อ
(Casting Design)
MGE 653 วัสดุสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมสิ ูง
(Materials for Elevated Temperature Service)
MGE 654 ชีววัสดุและความเข้ากันได้
(Biomaterials and Biocompactibility)
MGE 655 นิเวศน์เชิงวัสดุ
(Industrial Ecology)
วิชาทางด้านการเกิดการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ และความเสียหาย
MGE 661 การกัดกร่อนและการป้องกัน
(Corrosion and Its Preventions)
MGE 662 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
(Metallurgical Failure Analysis)
วิชาทางด้านกระบวนการทางความร้อน
MGE 671 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะกลุ่มเหล็ก
(Heat Treatment of Ferrous)
MGE 672 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(Heat Treatment of Non-ferrous)
วิชาทางด้านกระบวนการผลิต
MGE 681 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
(Surface Science and Engineering)
MGE 682 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป
(Forming Process Analysis)
MGE 683 วิทยาศาสตร์การแข็งตัว
(Solidification Science)
MGE 684 วิศวกรรมการหล่อโลหะขัน้ สูง
(Advanced Foundry Engineering)
MGE 685 โลหะวิทยาของโลหะผง
(Powder Metallurgy)
MGE 686 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการผลิตเหล็ก
(Theory and Practice of Steel Manufacturing)

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

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

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

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

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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วิชาทางด้านการควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือได้
MGE 691 ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
3(3-0-9)
(Materials Performance and Reliability)
MGE 692 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
3(3-0-9)
(Analysis and Control of Materials Processes)
วิชาทางด้านสัมมนาและหัวข้อศึกษาพิเศษ
MGE 601 หัวข้อพิเศษ1
3(3-0-9)
(Special Topics I)
MGE 602 หัวข้อพิเศษ2
3(3-0-9)
(Special Topics II)
ค. สัมมนา
MGE 603 สัมมนา
1(1-0-3)
(Seminar)
ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
MGE 604 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
MGE 605 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
6 หน่วยกิต
(Industrial Research Project)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
MGE 631 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3(3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
MGE xxx วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Elective I)
MGE xxx วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
MGE xxx วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
MGE xxx วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
(Elective IV)
MGE 604 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
(Thesis)
รวม
12(9-6-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology)
MGE xxx วิชาเลือก 5
(Elective V)
MGE 604 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MGE 603 สัมมนา
(Seminar)
MGE 604 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
9(6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
1(1-0-3)
6(0-12-24)

รวม
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
MGE 631 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
(Thermodynamics of Solids)
MGE xxx วิชาเลือก 1
(Elective I)
MGE xxx วิชาเลือก 2
(Elective II)
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
MGE xxx วิชาเลือก 3
(Elective III)
MGE xxx วิชาเลือก 4
(Elective IV)
MGE xxx วิชาเลือก 5
(Elective V)
รวม

7(1-12-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology)
MGE xxx วิชาเลือก 6
(Elective VI)
MGE xxx วิชาเลือก 7
(Elective VII)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MGE 603 สัมมนา
(Seminar)
MGE 605 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
(Industrial Research Project)
รวม

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
9(9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
1(1-0-3)
6(0-12-24)
7(1-12-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
2 ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ
3 ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง
4 ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์
5 ผศ.สาธิต จันทนปุ่ม

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

2553
Ph.D. (Metallurgical Engineering) ,U. of Wisconsin 20
Ph.D. (Metallurgical Engineering) ,U. of Alabama
30
Dr.Ing. (Mechanical Engineering) ,
27
Technical U. of Munich
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ,
27
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
22
20
22
28
32
28
26
27
26

2557
20
32
27

17

17

17

17

26

27

26

27

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ผศ.ดร.ไชยา ดาคา
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

Ph.D. (Materials Engineering) , U. of Notthingham,
Ph.D. (Welding Engineering) , Ohio State U.
Ph.D. ( Engineering System), U. of Brunel
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2553
33
34
15
26

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
31
27
31
36
33
36
17
15
17
29
25
29

2557
27
33
15
25
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

5 ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
6 อ.นิธิ บุรณจันทร์
7 อ.เจษฏา จันทวงษ์โส

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D.(Metallurgical Engineering), Colorado School
of Mines
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ,
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.Sc. (Manufacturing Engineering) , U. of
Massachusettes

2553
25

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
21
21
21

2557
21

20

22

19

22

19

24

21

23

21

23

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 Dr. John Pearce
2
3
4
5
6
7
4.
5.

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
6

2555
6

2556
6

2557
6

2558
6

Ph.D. (Metallurgical Engineering) , Archaeology
and Anthropology (Cambridge) and MA (Durham)
ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
Ph.D. (Industrial Engineering) ,Texas Tech
6
6
6
6
6
University
ดร.พีระวัฒน์ สมนึก
Ph.D. (Production Engineering) , University of
6
6
6
6
6
Birmingham
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
Ph.D. (Metallurgical Engineering) ,
6
6
6
6
6
University of Connecticut
ดร.พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ Ph.D. (Industrial Engineering) ,Lehigh University
6
6
6
6
6
ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์
Sc.D. (Metallurgical Engineering) , Massachusetts
6
6
6
6
6
Institute of Technology
น.ต.ผศ.ดร.ไกรพกมลนาวิน Ph.D. (Metallurgical Engineering) , (AMM)
6
6
6
6
6
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะการนาเสนอ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของ ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ กรรมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน การนาเสนอโครงงานและความสามารถในการทางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน
ความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะและทาหน้าที่เป็น การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรม
พลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและต่อสังคมและปฏิบัติตน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ การเรี ย นการสอนในภาคทฤษฎี ก ารเรี ย นการสอนใน
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ ภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การมอบหมายงานที่ มี ลั ก ษณะให้ มี ก ารค้ น คว้ า เพื่ อ จะ
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจรการ
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มี การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจรการ
ทักษะในด้ านการท างานเป็ นหมู่ คณะสามารถบริห ารจั ดการการ ทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
ทางานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
6) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะปากเปล่า
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสารรวมถึง ประกอบสื่อในชั้นเรียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด มคอ.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ระยะเวลาที่มอบหมาย
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(2) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมโลหการ ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ทไี่ ม่คาดคิดทาง วิศวกรรมโลหการและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการทาง วิศวกรรมโลหการ
ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบตั ิที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กาหนดกรณีศึกษาทีใ่ ห้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(2) กาหนดโจทย์การบ้าน
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
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(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อนื่ อย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (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
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course For Post
Graduate 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) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
ของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
และมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
สัญลักษณ์
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามทีม่ อบหมาย
เกี่ยวข้องได้
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อนื่ ทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
PRE 651 การเกิดขึน้ ของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ
ที่ได้มาของโลหะ (Microstructural Evolution and Its
Resultant Properties in Metals) 3(3-0-9)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการ
ผลิต (Transport Phenomena in Process Metallurgy)
3(3-0-9)
MGE 501 การทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของ
โลหะ (Metals Testing and Characterization) 3(3-0-9)
MGE 631 อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
(Thermodynamics of Solids) 3 (3-0-9)
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research
Methodology) 3(3-0-9)
MGE 611 แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลายองค์
ประกอบ (Multicomponent Phase Equilibria)
3(3-0-9)
MGE 612 การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
(Transformation of Solids) 3(3-0-9)
MGE 621 กลไกการแตกหัก (Fracture Mechanics)
3(3-0-9)
MGE 622 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็ง
สัณฐาน (Deformation Processing) 3(3-0-9)
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2


 







 

 





 

















   





  


























19
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
MGE 623 พฤติกรรมทางกลของโลหะ(Mechanical
Behavior of Metals) 3 (3-0-9)
MGE 632 โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์ (Applied
Chemical Metallurgy) 3(3-0-9)
MGE 633 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของ
โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous Metallurgy and Its
Processing) 3(3-0-9)
MGE 634 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ( Nonferrous Metallurgy and Its
Processing) 3(3-0-9)
MGE 642 การหักเหและโครงสร้าง (Diffraction and
Structure) 3(3-0-9)
MGE 643 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis of Microstructure) 3(3-0-9)
MGE 651 การเลือกใช้ การออกแบบ และ
เศรษฐศาสตร์ของวัสดุ (Materials Selection, Design,
and Economics) 3(3-0-9)
MGE 652 การออกแบบงานหล่อ (Casting Design)
3(3-0-9)
MGE 653 วัสดุสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
(Materials for Elevated Temperature Service)
3(3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
MGE 654 ชีววัสดุและความเข้ากันได้ (Biomaterials
and biocompactibility) 3(3-0-9)
MGE 655 นิเวศน์วัสดุ (Industrial Ecology) 3(3-0-9)
MGE 661 การกัดกร่อนและการป้องกัน (Corrosion
and its preventions) 3(3-0-9)
MGE 662 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
(Metallurgical Failure Analysis) 3(3-0-9)
MGE 671 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะกลุ่มเหล็ก
(Heat Treatment of Ferrous) 3(3-0-9)
MGE 672 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก (Heat Treatment of Non-ferrous) 3(3-0-9)
MGE 681 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว (Surface
science and Engineering) 3(3-0-9)
MGE 682 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป(Forming
Process Analysis) 3(3-0-9)
MGE 683 วิทยาศาสตร์การแข็งตัว (Solidification
Science) 3(3-0-9)
MGE 684 วิศวกรรมการหล่อโลหะขัน้ สูง (Advanced
Foundry Engineering) 3(3-0-9)
MGE 685 โลหะวิทยาของโลหะผง (Powder
Metallurgy) 3(3-0-9)
MGE 686 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตขิ องการผลิตเหล็ก
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

(Theory and Practice of Steel Manufacturing) 3(3-09)
MGE 691 ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
(Materials Performance and Reliability) 3(3-0-9)
MGE 692 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต
โลหะ (Analysis and Control of Materials Processes)
3(3-0-9)
MGE 601 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topics I) 3(3-0-9)
MGE 602 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topics II) 3(3-0-9)

4

1

2

3

4

1

2

3







 







4

1

2

3



4

5. ด้านทักษะการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
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MGE 603 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-3)



MGE 604 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
MGE 605 โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม (Industrial
Research Project) 6 หน่วยกิต
MGE 641 วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพืน้ ผิวและ
หน้าสัมผัส (Methods of Surface and Interface
Characterization) 3(3-0-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้
วิทยาศาสตร์ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและ
ตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี
ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้ง
ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
แนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ
และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงาน
วิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
ระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3.ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใน
การจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมโลหการ
และเทคโนโลยีและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2)สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์
ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิด ใหม่ ๆโดยการบูรณาการ
ให้เข้ากับองค์ ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญโครงการวิจัยค้นคว้า
ทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการทางวิศวกรรมโลหการ ได้ด้วยตนเอง
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิค
การวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

23
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้
การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
หรือ การลาเพื่อเพิ่ม พูน ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในกิจ กรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้ องกับ การพัฒ นาความรู้และคุ ณธรรม
สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 1. จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคติ
ให้ตรงกับความต้องการและความ
เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง ทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและ
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เป้าหมาย
จาเป็นของผู้เรียนและเพื่อกระตุน้ ให้
ผู้เรียนคิดอย่างมีระบบและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียน
ภาคทฤษฎีในภาคปฏิบัตขิ อง แต่ละ
รายวิชาให้ตรงตามวัตถุประสงค์

2.

3.

4.
5.
6.

การดาเนินการ
ความคิดเห็นอย่างอิสระต่อทุกรายวิชาที่เปิด
สอน
จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทนั ต่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพโดย เฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
(Laboratory)
จัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย
ให้นักศึกษาได้คน้ คว้าประกอบการศึกษา
และเปิดโลกทัศน์ด้านความรู้เชิงวิชาการ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนในหลักสูตรให้
ทันต่อความเจริญทางวิชาการ
กาหนดมาตรฐานในการวัดผลและการ
สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน
กาหนดขอบเขตของงานวิจัยให้เหมาะกับ
บุคลากร สภาพปัญหา และอุปกรณ์ที่มี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยูเ่ ดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
1
กล้องจุลทรรศน์
2
เครื่องขัด polishing
3
เครื่องวัดความแข็ง
4
เครื่องวัดค่าแรงกระแทก
5
เตาอบอุณหภูมิสูง
6
เครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี
7
เตาหลอมอินดักชั่น (Induction furnace)
8
อุปกรณ์วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ (Data logger)
9
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermocouple)
10
ตู้ดูดควันสารเคมี
11
เครื่องชั่งน้าหนักอย่างละเอียด
12
ปืนอินฟาเรดวัดอุณหภูมิ
13
เครื่องตัดชิ้นงานหน้าเรียบ (Cut-off Machine)
14
เครื่องขึ้นเรือน (Mounting Machine)
15
เครื่องขัดกระดาษทราย
16
เครื่องตัดชิ้นงานโลหะด้วยใบเลื่อย

การประเมินผล
เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ตลอดถึง
การวัดผลการเรียนให้ผู้เรียนแต่ละ
รายวิชาได้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตร เพื่อนาไปปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา

5
9
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
1

จานวน
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เตา
เครื่อง
เตา
เครื่อง
ชุด
ตู้
เครื่อง
อัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย
1. อาจารย์และนักศึกษามีทรัพยากร
1.
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนที่จาเป็นให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียนการสอนและ
การวิจัย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รบั การ
2.
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน
3.

การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดหาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
เครื่องฉายภาพอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ พอใจเกี่ยวกับทรัพยากรประกอบการ
ต่างๆทีท่ ันต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เรียนการสอนและการวิจัย
และมีความจาเป็นในห้องเรียนและในการ
ทาวิจัย
จัดทาห้องพักชั่วคราวให้กับนักศึกษาที่มี
บรรยากาศที่ดี และมีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็นในห้องพัก
จัดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทันต่อ 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีการใช้ 1. มีการนาความรู้และทฤษฎีใหม่มา
ทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เครือข่ายสื่อสารทาง Internet เพื่อให้ได้
ปรับรายละเอียดวิชาอย่าง
ทราบถึงทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
สม่าเสมอ
2. จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ ที่
2. นักศึกษานาทฤษฎีใหม่มา
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรทุกภาค
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
การศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้นักศึกษาและ
วิทยานิพนธ์
คณาจารย์สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
3. จานวนครัง้ ในการจัดสัมมนา
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่
จานวนครัง้ ที่อาจารย์ประจา
จาเป็นสาหรับการเรียนการสอนให้ทันต่อ
หลักสูตรไปสัมมนาและประชุม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของวงการ
วิชาการในระดับชาติและ
การศึกษาระดับสากล
นานาชาติ
4. ทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดการสัมมนา
ภายในภาควิชาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
4 ครั้ง สาหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากหน่วย
งานภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัยได้
เข้ า ร่ ว มประชุ ม /สั ม มนา ทั้ ง นี้ โ ดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นวิทยากร
5. ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ ไ ป
สั ม มนาและประชุ ม ทางวิ ช าการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ทตี่ ้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน และต้อง
ผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สาขาวิชาโลหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 ในกรณี ที่ บุ ค ลากรไม่ ถ นั ด ในการเพิ่ม พู น ความรู้ โ ดยผ่านการทาวิ จั ย ได้ หน่ วยงานอาจสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ าร่ วมงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโลหการวิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อกาหนด 4.2.1ไม่สามารถทาได้
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ต้องการของอุตสาหกรรมและปรับปรุง
ทันสมัยทุกๆ 5 ปี
ผู้ใช้บัณฑิต
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2. จัดให้มีการวัดผลและการสาเร็จ 2. ผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ จะ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การศึกษาที่ชัดเจน
นามาวิเคราะห์ถึงความสามารถของ
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทาง
นักศึกษาในการวิเคราะห์และแก้ไข
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถ
ปัญหาเพื่อให้เกิดแนวทางในการ
ในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554
2555
2556
2557 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน





ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ





ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ





มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2554

ปีการศึกษา
2555
2556

2557

2558

4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 




ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วัน หลังสิ้นสุด





ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3





และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล




การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน





9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง





ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ





วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่




น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก



คะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ก.พ. กาหนด



หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาทา การประเมินผลการสอน ของอาจารย์ โดยรวมถึงกลยุทธ์การสอน ผลของงานทีน่ ักศึกษาได้รับมอบหมาย จะเป็นการ
ประเมินกลยุทธ์การสอนด้วย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่อเสร็จสิ้นประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยการกาหนดตัว
บ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีค่ าดหวังไว้หรือไม่รวมทัง้ ให้นาผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
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 นอกจากนี้ยังส่ งเสริมให้นักศึกษา
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 ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่าน
และการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงานในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการ
เขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่
แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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.
PRE 651
การเกิดของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การแพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว การโตของผลึก การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกลและทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ แผนภาพ
สมดุล กลไกการสร้างความแข็งแรงของโลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอกกลุ่มเหล็ก
Topics include atomic structures, defects, diffusion, solidification, grain growth, microstructural evolution. Mechanical and
physical properties of metals. Investigations include structural transitions and structure-property relationships through practical metals examples.
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Phase equilibrium diagram. Strengthening Mechanisms. The lectures are widely illustrated with examples and applications based on ferrous and
non-ferrous.
PRE 652
ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการที่ว่าด้วยการไหลของของเหลว การถ่ายเทความร้อน และการแพร่ ตัวอย่างในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลหการ
การประยุกต์ใช้งานในกรรมวิธีทางโลหการ (กรรมวิธีทางความร้อน การชุบแข็งโดยเลเซอร์ การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะ การปลูกผลึกเดี่ยว)
Principles of fluid flow, heat transfer and diffusion. Practical examples relevant to metallurgical engineering. Applications in
Metallurgical Processing (heat treating, laser transformation hardening, welding, casting, single crystal growth).
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปัญหา วิธี การนิยาม ปัญหา วิธีการกาหนดสมมุติฐาน การวิเคราะห์สาเหตุ
รากเหง้า เทคนิคบางประการสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดสอบความมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์เชิงกายภาพและกลไก เป็นต้น
Definition and Types of the Research. Research and Problem Solving. How to define the problem. How to formulate the
hypothesis. Root Causes Analysis. Some techniques for hypothesis testing i.e. Significant testing, Analysis of Variance (ANOVA), Design of
Experiment (DOE), PM analysis etc.
MET 501 การทดสอบและวิเคราะห์ลกั ษณะของโลหะ
3 (3-0-9)
(Metals Testing and Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ โดยครอบคลุ มถึ งการตรวจสอบโครงสร้ างจุ ลภาค การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาค การทดสอบสมบัติทางกล การวิเคราะห์ลักษณะของโลหะ กระบวนการทางความร้อน การทดสอบแบบไม่ทาลาย และการ
วิเคราะห์ทางความร้อน
Principles of metal testing and characterization include microstructure examinations, macrostructure examinations, mechanical
testings, metal characterization, heat treatment of metals, non-destructive testing, and thermal analysis.
MGE 611 แผนภูมิสมดุลของเฟสแบบหลายองค์ประกอบ
3 (3-0-9)
(Multicomponent Phase Equilibria)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางอุณหพลศาสตร์ที่ใช้ครอบคลุมบังคับถึงแผนภูมิสมดุล การประมาณของค่าทาง อุณหพลศาสตร์ ระบบองค์ประกอบ
เดียว และระบบสององค์ประกอบ: ระบบ Eutectic, Peritectic, และ ระบบที่ซับซ้อนอื่น การแข็งตัวและโครงสร้างทางจุลภาค ระบบสาม
องค์ประกอบชนิดที่ 1 2 และ 3 ที่ไม่มีการแปรผัน การนาเอาแผนภูมิสมดุลของเฟสมาใช้ในการออกแบบการเชื่อม กรรมวิธีทางความร้อน การหล่อ
และด้านอื่นๆ
Thermodynamic principles governing phase equilibria. Estimation of thermodynamic properties. One-component systems Twocomponent systems: eutectic, peritectic, and complex equilbria. Ssolidification and microstructure. Three-component systems: type I, II and III
invariant equilibria. Applications of phase equilibria to the design of welding, heat treatment, casting, and other topics.
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MGE 612

การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Transformation of Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาถึงสมดุลย์ของเฟส และคุณลักษณะทางโครงสร้างของของแข็ง การเปลี่ยนแปลงของเฟส การเกิดผลึก
การตกผลึกใหม่ การตกตะกอน การกัดกร่อน การเกิดออกไซด์ ความรู้พื้นฐานระดับอะตอมสาหรับการแพร่ การวิเคราะห์จลน์ศาสตร์ของการแพร่
ในระบบเฟสเดี่ยวและหลายเฟส โครงสร้างผลึกและโครงสร้างทางจุลภาคของการเปลี่ยนแปลงเป็นมาร์เทนไซท์
The basic factors that determine phase equilibria and structural characteristics of solids. Phase transformations, nucleation,
recrystallization, precipitation, corrosion, and oxidation. Atomistic basis for diffusion.Analysis of diffusion kinetics in single and multiphase
systems. Martensitic transformation-crystallography and microstructures.
MGE 621 กลไกการแตกหัก
3 (3-0-9)
(Fracture Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกของการเปลี่ยนรูปและแตกหักของวัสดุวิศวกรรม ผลของโครงสร้างต่อการทนต่อการแตกหัก การแตกหักเนื่องจากสภาวะ
รอบข้าง การขยายตัวของรอยแตกเนื่องจากล้า การออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดการแตกหักในชิ้นงานและกรณีศึกษา การวิเคราะห์ความเสียหายทาง
วิศวกรรม
Deformation and fracture mechanics of engineering materials, fracture, microstructural aspects of fracture toughness,
environment assisted cracking, fatigue crack propagation, Fracture-mechanic design, analysis of engineering failures.
MGE 622 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในของแข็งสัณฐาน
3 (3-0-9)
(Deformation Mechanisms in Crystalline Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และการแตกหักของโลหะ และสมบัติทางกลที่อุณหภูมิสูง ของโลหะผสม ซุปเปอร์อัลลอย เหล็กกล้า
ไร้สนิม และ ผิวเคลือบที่ทนอุณหภูมิสูง ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างจุลภาค และการนาไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง ผลของธาตุ
ผสมต่อการเกิดและการเคลื่อนที่ ดิสโลเคชัน การแพร่ในแลตติส และการเกิดผลึกใหม่แบบพลวัตร ผลกระทบร่วมของสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และ
รอบการใช้งานทางกล ที่มีต่อการทานายและประเมินอายุเบื้องต้น
Deformation processing of metal Fracture mechanisms Mechanical properties at high temperature for superalloy stainless steel
and heat resisting coating materials relation between chemical composition microstructure and high temperature application Effecct of
alloying elements on dislocation motion Diffusion lattice Dynamic recrystallization Life prediction and remaining life assessment based on
operating condition and operating time.
MGE 623 พฤติกรรมทางกลของโลหะ
3 (3-0-9)
(Mechanical Behavior of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสัมพันธ์และสมบัติทางกลของวัสดุ การแปรรูปอย่างถาวรของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคของวัสดุกับ
ความแข็งแรงทางกล กลไกการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะ ศึกษาถึงลักษณะของรอยแตก ทฤษฎีการคลานตัวและทฤษฏีการล้าตัวของวัสดุ
Mechanical properties and relationship. Plastic deformation of crystalline materials. Relationship of microstructures to
mechanical strength. Strengthening mechanisms Characteristic of Fracture Surface , Creep theory and Fatigue theory.
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MGE 631

อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง
3 (3-0-9)
(Thermodynamics of Solids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุทางวิศวกรรม ทบทวนกฎทางอุณหพลศาสตร์ข้อที่หนึ่ง สอง และสาม คานวณหาสมดุลของธาตุบริสุทธิ์
และสมดุลของธาตุบริสุทธิ์และสารละลาย พฤติกรรมของสารละลายและแก๊ส ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับ แก๊สต่าง ๆ พลังงานอิสระกิ๊บ (Gibbs Free
Energy) กับแผนภาพสมดุลของธาตุผสม 2 ชนิด
Thermodynamics of materials science and engineering. Review of first, second and third laws of thermodynamics. Equilibrium
calculations for pure substances. Equilibrium calculations involving pure substances and solutions. Behavior of solutions. Behavior of gases.
Reactions involving gases. Gibbs free energy and Phase diagrams of binary systems.
MGE 632 โลหะวิทยาทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-9)
(Applied Chemical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดุลสมการเคมี การสมดุลของมวลและพลังงาน กระบวนการที่ซับซ้อนของกรรมวิธีทางโลหะการ เช่น การเตรียมแร่ การย่าง
ปฏิกิริยาการเพิ่มและลดออกซิเจน การถลุงแร่ การปรับสภาพให้โลหะ บริสุทธิ์ การถ่ายโอนอิออนในเซลล์ไฟฟ้า การเกิดและการควบคุมสแลก และ
กรณีศึกษาต่างๆ
Stoichiometry, Mass and energy balances. Complex metallurgical processes such as mineral processing, roasting, oxidationreduction, smelting, refining, selective leaching, and electrolysis. Formation and control of slag.
MGE 633 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Ferrous Metallurgy and Its Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน เตาอาร์ก โลหะวิทยาในเบ้าพักน้าโลหะ กรรมวิธีอาร์กอนออกซิเจน ดีออกซิเ ดชัน (เอโอดี) กรรมวิธีไดเรครีดักชันแอนด์สเมลลิ่ง การหล่อแบบต่อเนื่องสาหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ชนิดและโลหะวิทยา
พื้นฐานของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า คุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า กรรมวิธีการอบชุบของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า กรรมวิธีก าร
เกิดผลึกกราไฟท์ การเปลี่ยนแปลงเฟสในระบบ Fe-C การเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซด์ เหล็กกล้าผสมต่าความแข็งแรงสูง โลหะวิทยาสาหรับ
เหล็กกล้าไร้สนิม
Iron and Steel making process, oxygen steelmaking process, electric furnance steelmaking, ladle metallurgy; AOD process, direct
reduction and smelting processes. Casting-steel and iron. Continuous casting of steel products. Classification and basic metallurgy of cast irons
and steels. Metallurgy and properties of cast irons and steels. Heat treating of cast irons and steels. Graphite formation. Phase transformation
in Fe-C system. Martensitic transformation. HSLA steels and stainless steel metallurgy.
MGE 634 โลหะวิทยาและกระบวนการผลิตของโลหะนอกกลุม่ เหล็ก
3 (3-0-9)
(Nonferrous Metallurgy and Its Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของทองแดงผสม อะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสมและไทเทเนียมผสม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อนและคุณสมบัติที่ได้มา
Properties, manufacturing process and uses of copper alloys, aluminum alloys, magnesium alloys, and titanium alloys.
Correlations between composition, microstructure, heat treatment, and properties.
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MGE 641 วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของพืน้ ผิวและหน้าสัมผัส
3 (3-0-9)
(Methods of Surface and Interface Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการประยุกต์ใช้วิธีการหลัก ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงสร้างและหน้าสัมผัส ที่รวมถึงกล้องจุลทรรศน์แบบ
แสง การศึกษาโครงสร้างโลหะแบบย้อมสี การใช้แสงแบบมีแสงไปทางเดียวและแบบนอมาร์สกี้ ในกล้องจุลทรรศน์แบบแสง กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบลาแสงกวาด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลาแสงทะลุ เครื่องมือและวิธีการในวิเคราะห์โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ และทาง
เคมี
Principles and engineering applications of major methods of structural and chemical characterization of surfaces and interfaces,
including light microscopy, color metallography techniques, polarized and Nomarski optical microscopy, scanning electron microscopy, EDS,
WDS, low-energy electron diffraction.
MGE 642 การหักเหและโครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Diffraction and Structure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหักเหของรังสีเอ็กซ์และนิวตรอนโดยใช้สมการ Laue กฎของ Bragg และ Reciprocal lattice การใช้ Fourier transforms เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มและการกระจายตัวของความเข้มที่เกิดการกระเจิง การนาไปใช้ในการชี้บ่งวัสดุ การวิเคราะห์โครงสร้างผ่านผลของ
การหักเห การอธิบายในเชิงคุณภาพของการจัดเรียงตัวระดับอะตอม
X-ray and neutron diffraction using Laue equations, Bragg's law, and the reciprocal lattice. Use of Fourier transforms and series
to establish relations between intensity and distribution of scattering density. Applications to identification of materials, texture, small angle
scattering and Rietveld analysis. Determines structure through diffraction effects: the phase problem, Patterson function, and direct methods for
phase determination. Quantitative description and refinement of atomic arrangements.
MGE 643 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
(Quantitative Analysis of Microstructure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนพื้นฐานทางของทฤษฎีความน่ าจะเป็นและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเน้นเฉพาะทางคาศัพท์และความหมายในงาน
โครงสร้างทางจุลภาค สมบัติที่ใช้ในการวัดเชิงปริมาณได้ และอธิบายถึงการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ ภาพเพื่อการตรวจวัดเชิ ง
คุณภาพ การนาเอาการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคเชิงปริมาณไปใช้ในงานวิเคราะห์ความเสียหาย กระบวนการทางความร้อน สมดุลของเฟส และ
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
A review will be presented of basic probability theory and statistical analysis, with particular emphasis on terms and definitions
of a microstructure. The properties accessible to quantification, the basic stereological relationships and the mathematical foundations, and the
microstructural tools needed to quantify the structure will be emphasized. Applications of quantitative metallography to problems in failure
analysis, solidification, heat treatment, phase equilibria, and deformation behavior.
MGE 651 การเลือกใช้ การออกแบบ และเศรษฐศาสตร์ของวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Selection, Design, and Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคต่างๆในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต และการออกแบบ ในแง่มุมของสมบัติ ประสิทธิภาพ และต้นทุน หัวข้อ
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการผลิตและต้นทุน การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์ การพิจารณาถึงตัวแปรค่าเดี ยวและหลายค่า การวิเคราะห์
การตัดสินใจ แผนภูมิสมบัติของวัสดุ และดัชนีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนทางธุรกิจที่ใช้วัสดุใหม่
A survey of techniques for analyzing how the choice of materials, processes, and design determine properties, performance, and
cost. Topics include production and cost functions, mathematical optimization, evaluation of single and multi-attribute utility, decision analysis,
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materials property charts, and performance indices. Students use analytical techniques to develop a plan for starting a new materials-related
business.
MGE 652 การออกแบบงานหล่อ
3 (3-0-9)
(Casting Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิกิริยาที่เกิดในน้าโลหะ การออกแบบแบบหล่อ การเลือกใช้ไส้แบบ ปัญหาต่าง ๆ ในงานหล่อบาง ๆ และบริเวณรอยต่อ การ
กาหนดขนาดและระยะความเผื่อในงานหล่อ โพรงหดตัวจากการแข็งตัวของน้าโลหะ ความถูกต้องในงานหล่อที่ได้ การตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย
โครงสร้างคุณสมบัติและจุด บกพร่องของงานหล่อที่เสร็จแล้ว การออกแบบงานหล่อสาหรับงานหล่อแบบฉีด การออกแบบงานหล่อสาหรับงานที่
ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและการทนความร้อน การเลือกวัสดุ คุณสมบัติและการใช้งานในงานหล่อโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก
Melt reactions, mold design, Coring, Problems encounter in thin sections and junctions. Dimensional variation and tolerance,
solidification shrinkage, casting accuracy, surface finishing. Structure properties and defects of the finished casting. Design for die casting,
corrosion resistant castings, heat resistant casting. The selection, properties, and applications of non-ferrous alloy casting.
MGE 653 วัสดุสาหรับการใช้งานทีอ่ ุณหภูมสิ ูง
3 (3-0-9)
(Materials for Elevated Temperature Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติทางกลของโลหะ และวัสดุอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงส่วนผสมทางเคมี โครงสร้าง สภาพการใช้งาน ความเสถียรของ
โครงสร้าง การคืบคลานตัวและการแตกหักจากความเค้น แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และแผนภูมิ การแตกหัก การเสื่อมสภาพของโลหะ
เนื่องจากอุณหภูมิ
Mechanical behavior of metals and other nonmetallic materials considering composition, structure, environment, and service
conditions. Structural stability. Creep and stress rupture. Deformation mechanism maps Fracture mechanisms maps Degradation of metal due
to high temperature operating
MGE 654 ชีววัสดุและความเข้ากันได้
3 (3-0-9)
(Biomaterials and Biocompactibility)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
วิชานี้อธิบายพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ของชีววัสดุ โดยรวมถึงข้อมูลด้ านชีววัสดุที่แข็งและอ่อน แนวความคิดด้านกระดูกเทียม
แนวความคิดด้านเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจเทียม แนวความคิดด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ช่วยในการมองเห็น และด้านทันตกรรม เนื้อหามีความสมดุล
ระหว่างชีววิทยา วัสดุศาสตร์ ประเด็นเพื่อพิจารณาด้านการแพทย์ และวัสดุศาสตร์ที่มีในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
This course presents a balanced perspective on the evolving discipline of Biomaterials Science by including information on hard
biomaterials and soft biomaterials, orthopedic ideas, cardiovascular concepts, ophthalmologic ideas, and dental issues. The course will include a
balance of fundamental biological concepts, materials science background, medical/clinical concerns, as well as a coverage of biomaterials past,
present, and future. The aim of the course is for the student to gain a solid appreciation for the special significance of the word biomaterial as
well as the rapid and exciting evolution and expansion of biomaterials science and its applications in medicine.
MGE 655 นิเวศน์เชิงวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Ecology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการวิเคราะห์รอบอายุของวัสดุ โดยเน้นที่การสังเคราะห์หรือถลุง กระบวนการผลิต กระบวนการรีไซเคิล และการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งนาออกสู่ตลาด
Quantitative techniques for life-cycle analysis of the impacts of materials extraction, processing use, and recycling; and economic
analysis of materials processing, products, and markets. Student teams undertake a major case study of automobile manufacturing using the latest
methods of analysis and computer-based models of materials process.
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MGE 661

การกัดกร่อนและการป้องกัน
3 (3-0-9)
(Corrosion and its preventions)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
อุณหพลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ของการกัดกร่อนของโลหะ ลักษณะของการกัดกร่อน และการทดสอบแนวโน้มของการกัดกร่อน
การป้องกันการกัดกร่อนและข้อพิจารณาโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การเกิดออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษา
Thermodynamics and kinetics of metallic corrosion. The common forms of corrosion and corrosion susceptibility tests. Corrosion
prevention, economic considerations. High temperature oxidation.
MGE 662 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา
3 (3-0-9)
(Metallurgical Failure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กรรมวิธีในการวิเคราะห์ความเสียหาย เทคนิคในการสืบสวน ความเสียหายเนื่องจากการบิด ลักษณะการแตกหักจากภาระกรรมแบบ
ครั้งเดียว ระบบความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับการแตกหักด้วยภาระกรรมแบบครั้งเดียวของโลหะที่เหนียวและเปราะ การแตกร้าวโดยการล้า ความเสีย
จากการสึกหรอ ความเสียหายจากการกัดกร่อน กรณีศึกษาความเสียหายทางโลหะวิทยา
Procedure for failure analysis. Investigative techniques. Distortion failures. Basic single-load fracture modes. Stress systems
related to single-load fracture of ductile and brittle metals. Fatigue fracture. Wear failures. Corrosion failures. Elevated-temperature failures.
Case study of metallurgical failure analysis.
MGE 671 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Heat Treatment of Ferrous)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงทฤษฎี และหลักการของดิสโลเคชัน ต่อกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่และการโตของ
ขนาดเกรน การเปลี่ยนแปลงเฟสของของแข็งในโลหะ กรรมวิธีการทาผิวแข็ง กรรมวิธีต่าง ๆ ทางความร้อน เน้นในโลหะกลุ่มเหล็ก และอธิบายถึง
เครื่องมือที่ใช้ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
Theories and principles of dislocation on strengthening mechanism of metals, recovery, recrystallization, and grain growth. Phase
transformation of solid in metals. Surface hardening. Other heat treatment techniques emphasized on iron and steels. Equipment and quality
control.
MGE 672 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3 (3-0-9)
(Heat Treatment of Non-ferrous)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงทฤษฎี และหลักการของดิสโลเคชั น ต่อกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ โดยเน้นที่กระบวนการบ่มแข็งของโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก และอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
Theories and principles of dislocation on strengthening mechanism of metals emphasized on non-ferrous. Precipitation hardening
Equipment and quality control.
MGE 681 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
3 (3-0-9)
(Surface Science and Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีการตกแต่งผิว สมบัติทางอิเล็ กทรอนิกส์ของผิว ผิวหน้าสัมผัส การจาแนกลักษณะของผิวโดยโฟตรอน อิเล็ กตรอน
และอิออน ศึกษาถึงอิทธิพลของสารประกอบบนโครงสร้างของผิวต่อสมบัติของผิวด้านนอก ทฤษฎีและกรรมวิธีการทดลองเพื่อหาพลังงานพื้นผิว
ผิวหน้าสัมผัสระหว่างของแข็ง-ของเหลว ของแข็ง-ก๊าซ การดูดซับและปฏิกิริยาของพื้นผิว ความเสียหายของผิวโดยการกัดกร่อนและการสึกกร่อน
กลไกและชนิดของการสึกกร่อน การปรับสภาพผิวโดยขบวนการแพร่ กรรมวิธีทางความร้อน และการชุบเคลือบผิว การปรับสภาพผิวงานด้ วย
ลาแสงเลเซอร์ อิเล็คตรอนและอิออน
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Theory of surface reconstructions, electronic properties of surfaces, interfaces and overlayers. Characterization of surfaces by
photons, electrons and ions as probes. The effect of substrate surface structure on the overlayer properties. Theoretical and experimental
evaluation of surface energies, solid-liquid and solid-gas interfaces-surface potentials, colloids, sedimentation, adsorption and reaction on
surfaces. Damage of the surfaces by corrosion and wear. Wear mechanisms, and categories of wear. Surface modifications by diffusion, heat
treatment and by coatings, surface processing by laser, electrons and ions.
MGE 682 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูป
3 (3-0-9)
(Forming Process Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การขึ้นรูปเชิงพลาสติกของโลหะ การดัดโค้ง การทุบอัด รีด รัดอัด ลากขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะแผ่น การทุบ ขึ้นรูปซับซ้อน
เรขาคณิตของบริเวณแปรสภาพการ ความสามารถในการขึ้นรูปได้ อสมมาตรเชิงพลาสติก การวิเคราะห์การขึ้นรูป การสร้างแบบจาลอง
กระบวนการขึ้นรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์
Plastic forming of metals, bending, forging rolling, forge rolling, drawing, sheet metal forming, forging of complicated shapes,
geometry of plastic zone, formability, asymmetry of plastic deformation, Forming analysis Computer simulation of forming process.
MGE 683 วิทยาศาสตร์การแข็งตัว
3 (3-0-9)
(Solidification Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการเกิด และพัฒนาของสถานะต่าง ๆ ของโลหะในอุตสาหกรรมงานหล่อโลหะ และ อุตสาหกรรมการเชื่อมประสาน การนา
หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กับ ปรากฏการณ์การแข็งตัวของน้าโลหะ ปัญหาในงานหล่อโลหะและงานเชื่อม
ประสาน ทฤษฎีการตกผลึกและการเติบโตของเม็ดผลึก
Advanced developments in various phases of the foundry and welding industries, application of scientific and engineering
principles to solidification phenomena, refining, metal casting and welding problems. Nucleation and growth theory.
MGE 684 วิศวกรรมการหล่อโลหะขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการ ขบวนการของน้าโลหะเหลว ขบวนการการทาแบบหล่อและการหล่อ ขบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อ รวมไป
ถึงขบวนการหลอมและขบวนการตกแต่งชิ้นงานหล่อ แบบจาลองการแข็งตัวและการถ่ายเทความร้อน แบบจาลองการเกิ ดและเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของงานหล่อ
Principles of liquid metal processing. Molding and casting processes. Foundry equipment and processing; melting processing,
processing of castings, modeling of solidification and heat transfer, modeling of microstructural evaluation.
MGE 685 โลหะวิทยาของโลหะผง
3 (3-0-9)
(Powder Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงขบวนการของโลหะผงประเภทต่างๆ และอิทธิพลของขบวนการที่มีต่อคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นส่วนที่ผลิต กรรมวิธีและ
เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระบบการผลิตที่มีปริมาณมากๆ จนถึงวัสดุขนาดเล็กจะถูกนามาศึกษา ขั้นตอนและขบวนการเตรียม
และขึ้นรูปผงโลหะ คุณสมบัติทางวิศวกรรมและการใช้งานในอุตสาหกรรม ทฤษฎีการอัดขึ้นรูปและการอบชิ้นงานโลหะผง
Describing the various typer of powder processing and how these affect properties of the components made. Current issues in the
subject area, from high production to nanomaterials, will be discussed. Preparation and fabrication of metal powder; engineering properties and
industrial uses; theory of compaction and sintering.
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MGE 686

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการผลิตเหล็ก
3 (3-0-9)
(Theory and Practice of Steel Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นการอธิบายทบทวนถึงทฤษฎี และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก และการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ โดยใช้ความรู้
ที่ได้ศึกษามาก่อน และมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาบรรยาย เนื้อหาประกอบไปด้วยการถลุงเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
การรีดร้อน การรีดเย็น การผลิตเหล็กรูปพรรณ และเทคโนโลยีการเชื่อมเหล็กกล้า
In this course the theory and practice of steel products manufacturing will be reviewed, drawing upon knowledge from previous
courses and the vast knowledge and experience of several experts from local industry. Topics to be studied include: carbon and alloy steels, hotworking, cold-working and the manufacture of common product forms (including both rod and bar and flat-rolled steel), and welding technology.
MGE 691 ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของวัสดุ
3 (3-0-9)
(Materials Performance and Reliability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลไกความเสียหายและการสึกหรอของวัสดุ (โลหะ เซรามิกส์ วัสดุผสม และชิ้นส่วนไมโครอิเ ล็กทรอนิกส์) ทฤษฎีความเสียหาย
แบบหลายแกน กรณีศึกษาเรื่องกลไกความเสียหายแบบเบื้องต้น (การเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวร การคืบ การแตกหัก การล้า การสึก หรอ การเกิดการ
กัดกร่อน) การประเมินอายุ วิธีการและเทคนิคของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
The failure and wear mechanisms for a variety of materials (metals, ceramics, polymers, composites and microelectroniccs) .
Multi-axial failure theories. Case studies of failure mechanisms (plastic deformation, creep, fracture, fatigue, wear and corrosion). Life
assessment. The methodology and techniques for reliability analysis .
MGE 692 การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
3 (3-0-9)
(Analysis and Control of Materials Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาพื้นฐานความสัมพันธ์ของการผลิต สมบัติของโครงสร้าง และสมรรถภาพสาหรับการหล่อ ผงโลหะวิทยา กระบวนการทาง
ความร้อน การเคลือบผิว พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และสมบัติต่างๆที่กาหนด เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต และ
ความสามารถในการผลิต การวัดปัจจัยในการผลิตและกลยุทธ์การควบคุม และให้มีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และศึกษาถึงโจทย์ที่ได้จาก
อุตสาหกรรม
The fundamentals of the processing-structure property- performance relationships for casting, powder metallurgy, heat treating
and coating manufacturing processes will be developed. The fundamental relationships between the process parameters and the specifications
will be examined in terms of process control requirements and process capability. Process parameter measurement and control strategies will also
be discussed. The course will include team projects and industrially supplied problems.
MGE 601 หัวข้อศึกษาพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในด้านโลหะวิทยากายภาพ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะทาการกาหนดขึ้นมาตาม
หัวข้อที่ศึกษา
Teach the advanced topics of current research interests in physical metallurgy.
MGE 602 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนในวงการอุตสาหกรรมด้านโลหะวิทยาการผลิต ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะทาการ
กาหนดขึ้นมาตามหัวข้อที่ศึกษา
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Teach the updated and interesting topics in manufacturing community related to process metallurgy.
สัมมนา
1 (1-0-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการอภิปรายจากวิทยากรภายนอก

และคณาจารย์
Students form a group to express and discuss their experience during their industrial research project.
MGE 604 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการศึกษาและวิจัยในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม ภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
และได้รับการอนุมัติ โดยมีการเขียนและสอบวิทยานิพนธ์
This course consists of a laboratory or field project under the supervision of a faculty member in the related approved topics.
They must write up the thesis and perform final presentation.
MGE 605

โครงงานวิจัยอุตสาหกรรม
6 หน่วยกิต
(Industrial Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิเคราะห์และแก้ปัญหางานในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมกับเขียนรายงานโครงงานวิจัย
อุตสาหกรรม และสอบโครงงาน
Every student must complete the industrial research project in manufacturing industries for 4 months. They must write up the
industrial research project report and perform final presentation.

