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สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
4. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ)
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
74
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
74
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
74
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
75
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
75
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
76
2. บัณฑิต
76
3. นักศึกษา
77
4. อาจารย์
77
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
78
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
80
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
80
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
82
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
82
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
82
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
82
ภาคผนวก
ก เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
84
ข แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน
85
Active Learning
ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
87
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
90
จ ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสาเร็จการศึกษา
104
ฉ สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับ 105
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ภาคผนวก
ช เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
ซ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ฌ ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ญ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสูตร
ฎ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Materials Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2553
 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
 สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
 ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ..........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น วิศวกรวัสดุ วิศวกรโลหะการ
2) นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมวัสดุและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวัสดุ เช่น เจ้าของกิจการ บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

3-8001-01549-07-2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ประภาศ
เมืองจันทร์บุรี

2

3-9098-00880-09-3

รอง
ศาสตราจารย์

กัลยาณี คุปตานนท์

3

3-8399-00188-36-2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ธวัชชัย ปลูกผล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
สาขาวิชา
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
Ph.D.
Materials Science and
Engineering
M.Eng
Mechanical Engineering

สถาบัน

ปี พ.ศ.

U. of Liverpool, U.K.

2548

Nagaoka U. of
Technology, Japan

2540
2533
2529
2521
2519

วศ.บ.
D.E.A.
วท.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
Organometallic Chem.
อนินทรีย์เคมี
เคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ph.D.

Metallurgical
Engineering
Metallurgical
Engineering
Geotechnical
Engineering
เหมืองแร่และโลหะวิทยา

U. of Wisconsin-Madison,
U.S.A.,
U. of Wisconsin-Madison,
U.S.A.,
AIT

2544

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2524

M.Sc.
M.Eng
วศ.บ.
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สาเร็จการศึกษาจาก

Paul Sabatier U., France
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539
2530
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

4

3-9206-00272-70-9

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วิษณุ ราชเพ็ชร

5

3-9001-00898-60-9

อาจารย์

มัทนา

ฆังคะมโณ
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คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
สาขาวิชา
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
Ph.D.
Materials Science and
Engineering
DEA
Materials Science and
Engineering
วศ.บ. (เกียรตินยิ ม) เหมืองแร่และโลหะวิทยา

Ph.D.

Engineering (Ceramics)

วศ.บ.

วัสดุ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

Institut National Polytechnique
de Lorraine Nancy, France

2540

Institut National Polytechnique
de Lorraine, Nancy, France

2546

ม.สงขลานครินทร์

2550

The University of Exeter,
U.K.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558
2548

4

มคอ.2
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการค้นพบ สังเคราะห์และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การค้นพบว่าเมื่ อทาให้โครงสร้างของวัสดุเล็กลงไปถึงระดับนาโนเมตร วัสดุจะมีพฤติกรรม
และสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทาให้วัสดุนาโนหรือวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนถูกนามาออกแบบและประดิษฐ์
เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย จะเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุมีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อากาศและอวกาศยาน อุตสาหกรรมไกลฝั่ง เรือเดิน
สมุทรและเรือดาน้า อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ เซรามิก แก้ว พอลิเมอร์ กระดาษ และวัสดุผสม การสื่อสารและ
สารสนเทศ การทหาร การคมนาคม การแพทย์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
เพื่อประยุ กต์ใช้เป็ น พลั งงานทดแทนน้ ามัน ที่มีโ อกาสจะหมดโลกอีกไม่นาน หรือ ใช้ล ดปัญหาสิ่ งแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การใช้งาน และของเสีย จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการวางแผนในการพัฒนา
พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้กับทุกขั้นตอนของการผลิต การใช้งาน และการนา
กลับมาใช้ใหม่
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ นอกจากจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพเป็นอย่างดีแล้ว
ยังสามารถประยุกต์ความรู้ในการทางาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวคิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าใจถึงมาตรฐานต่างๆ และสามารถประยุกต์ความรู้คอมพิวเตอร์กับงานในอาชีพได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งเป็นผู้ที่มี
การสื่อสารดี ใฝ่รู้ มีจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมวัสดุ ที่มี
ความโดดเด่นและพร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและการบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัส ดุ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาและประเทศ รวมไปถึงภูมิภาค ใน
รูปแบบของ AEC ที่กาลังมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบสภาวิศวกรว่ าด้วยรายวิชาและเนื้อหาวิชาที่
สภาวิศวกร จะให้ การรับรองปริญญาและการขอใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม โดยในหลักสูตรปรับปรุง ได้
บรรจุรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ ตนเองสนใจ ตลอดถึงได้
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ปรับปรุงวิชาที่มีปฏิบัติการ การฝึกงาน รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสในการทาปฏิบัติการมากขึ้น เสริมความเข้าใจในเนื้อหาทางทฤษฎี อีกทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ จึงได้บรรจุวิชาที่มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักในการดาเนินชีวิตในสังคมตามหลักจรรยามากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ
ต่างๆในสถาบันเช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ และผู้เรียนในสาขาอื่นสามารถเรียนร่วมบางวิชา
ในหลักสูตรได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จานวน 35 รายวิชา ได้แก่
1) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 10 รายวิชา คือ
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics I
332-113 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics II
332-114 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics Laboratory II
324-103 เคมีทั่วไป
General Chemistry
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กายภาพ 2
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กายภาพ 3
Physical Science Mathematics III
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315-201

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology, and Society
2) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 10 รายวิชา คือ
*890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
3(1-4-4)
Preparatory Foundation English
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
xxx-xxx พลศึกษา 1
1(x-y-z)
xxx-xxx พลศึกษา 2
1(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาอื่นๆ
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
3(x-y-z)
* หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา
(บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 1 รายวิชา
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
4) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
5) คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Principles of Economics and Application
6) คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law Relating to Occupations & Everyday life

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7

มคอ.2
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 2 รายวิชา คือ
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จานวน 1 รายวิชา คือ
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)
Engineering Drawing I
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 1 รายวิชา คือ
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 4 รายวิชา คือ
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
225-331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
225-346 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
13) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จานวน 1 รายวิชา คือ
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2(2-0-4)
Introduction to Mining and Materials Engineering

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาเพื่อบริการให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องเรียน
จานวน 4 รายวิชา ได้แก่
238-230 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
Thermodynamics of Materials
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
Chemistry for Mining and Materials Engineers
238-321 โลหกรรมเคมี
Chemical Metallurgy

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

13.4 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบ
โดยทางานประสานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน และฝ่ายวิชาการ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์
และการด าเนิ น งานอยู่ ภ ายใต้ ก ฎเกณฑ์ ข องฝ่ า ยวิ ช าการและการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ มุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์
การใช้งานวัสดุเชิงวิศวกรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาตน เพิ่มพูนความรู้จากการวิจัยและจาก
อุตสาหกรรมจริง มีความพร้อมในการทางาน แก้ปัญหาได้ง่าย ตรงจุด สามารถนาความรู้และความสามารถมาใช้
ในการพัฒนาองค์กร และประเทศ รวมทั้งภูมิภาค ASEAN ในรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อาเซี่ยน และประเทศต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในอุตสาหกรรม
1.3 วัตถุประสงค์
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมวัสดุ ซึ่ งเป็นหลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
2. มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพั ฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. ติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
2. ประชุ ม /สั ม มนาผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Active Learning) และส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. จัดให้รายวิชาพื้นฐานของสาขามีรายวิชา
ปฏิบัติ และกาหนดกิจกรรมการเรีย นรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา
2. ติดตามสถานะความพร้อมของครุภัณฑ์ด้าน
การเรียนการสอนและทาแผนจัดซื้อทุก 5 ปี
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
ในทุกรายวิชา
2. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจั ดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรีย นรู้ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรั บ ผิด ชอบ ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ ง ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท าง
วิชาชีพ
2. ติ ด ตามประเมิ น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. หลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามเกณฑ์
สกอ. และองค์กรวิชาชีพ
3. เอกสารการประชุม
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
6. การตรวจรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร
1. จานวนรายวิชาพื้นฐานที่มีปฏิบัติควบคู่
2. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการ
ของสาขา
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. รายงานการประเมินข้อสอบ
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการ
วัดและประเมินผล
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
3. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จั ดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ว่า ด้ว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ง)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชา และการจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
4) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม และมหาวิทยาลัยจัดการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตา่
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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4) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบ่ง
เวลา
5) กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา รวมทั้งมี
นักศึกษารุ่นพี่คอยให้คาแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
6) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

2559

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562

2563

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

45
–
–
–
45

45
45
–
–
90

45
45
45
–
135

45
45
45
45
180

45
45
45
45
180

คาดว่าจะจบการศึกษา

–

–

–

45

45

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบารุงการศึกษา

537,300

1,074,600

1,611,900

2,149,200

2,202,930

ค่าลงทะเบียน

1,082,700

2,165,400

3,248,100

4,330,800

4,439,070

–

–

–

–

–

1,620,000

3,240,000

4,860,000

6,480,000

6,642,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
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13

มคอ.2
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

466,368
666,949
45,000
537,300
1,715,617

932,736
1,333,898
90,000
1,074,600
3,431,234

1,399,104
2,000,847
135,000
1,611,900
5,146,851

1,865,472
2,667,796
180,000
2,149,200
6,862,468

1,912,109
2,734,491
184,500
2,202,930
7,034,030

637,200
637,200
2,352,817
45
52,285

669,060
669,060
4,100,294
90
45,559

702,513
702,513
5,849,364
135
43,329

37,639
737,639
7,600,107
180
42,223

774,521
774,521
7,808,550
180
43,381

2562

2563

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ภาคผนวก ง)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี รวมถึงต้องเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสภาวิศวกร
2.9 การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นกิจกรรม Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร และมี
การเรียนการสอนแบบ WIL: Work Integrated Learning โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและในอุตสาหกรรม
จริง รวมทั้งมีการนาปัญหา หรือหัวข้อที่น่าสนใจ มาเป็น Case Study ในการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้งาน
หล่อโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ ในอุตสาหกรรม เป็นต้น
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
3) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาการฝึกงาน

111 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
- วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และให้เลือดเรียนรายวิชาภาษา
ใดๆ อีกจานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
บังคับ จานวน 8 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จานวน 5 หน่วยกิต
238-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-curricular Activities
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Principles of Economics and Application
xxx-xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(x-y-z)
- วิชาบังคับเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต 3(3-0-6)
Law Relating to Occupations & Everyday life
เลือก จานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 หน่วยกิต และวิชา
เลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
- วิชาบังคับเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer and Applications
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming
315-103 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3(2-0-4)
Introduction to Intellectual Property
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics III
324-103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics I
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics II
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics Laboratory II
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
Introduction to Engineering
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic Electrical Engineering Laboratory
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Engineering Drawing I
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
Basic Manufacturing Processes
238-230 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3) กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
Engineering Statistics 1
225-331 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
225-346 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operations Management
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
16 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
74 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2(2-0-4)
Introduction to Mining and Materials Engineering
238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
1(0-3-0)
Materials Engineering Laboratory
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
Thermodynamics of Materials
238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
Transport Phenomena in Materials Processes
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Metallurgy I
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
1(1-0-2)
Physical Metallurgy II
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3(2-3-4)
Ferrous Metal and Forming
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3(2-3-4)
Non-Ferrous Metal and Forming
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
3(2-3-4)
Materials Characterization
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanical Behaviours of Materials
238-321 โลหกรรมเคมี
3(3-0-6)
Chemical Metallurgy
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry for Mining and Materials Engineers
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
3(2-3-4)
Ceramic Engineering
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(2-3-4)
Polymer Engineering
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ
3(2-3-4)
Computer Applications in Materials Engineering
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3(3-0-6)
Materials and Processes Selection
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
Failure Mechanics and Analysis
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
Composite Materials Engineering
238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
Materials Engineering Seminar
238-471 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
Materials Engineering Project
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Degradation of Materials

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-9-0)
3(2-3-4)

- วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
225-441 การจัดการธุรกิจสาหรับวิศวกรและ
3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการ
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลภาวะ
3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ
Environmental Management and Pollution Control
in Minerals and Materials Industries
238-342 เทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
Glass Technology
238-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3(2-2-5)
Mold and Die Design
238-404 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
Refractories
238-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3(3-0-6)
Surface Engineering
238-421 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ
3(3-0-6)
Metallurgy of Metal Joining
238-423 โลหกรรมการละลาย
3(3-0-6)
Hydrometallurgy
238-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
Iron and Steel Making Processes

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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238-430 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3(3-0-6)
Particulate Materials Technology
238-443 วัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Biomedical Materials
238-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Materials for Energy and Environmental Technology
238-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Recycling
238-491-5 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1-5
1-3(x-y-z)
Special Topics in Materials Engineering I-V

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุอาจกาหนดรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ ให้เป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกได้ตามความเหมาะสม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ
ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน

หรือ

ง. หมวดวิชาการฝึกงาน
238-370 การฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
Practical Training
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนแล้วเป็นการล่วงหน้า
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปิดสอนโดย
คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 (นักศึกษากลุ่มที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
240-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
322-171
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
332-103
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-113
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
*890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
17(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
221-101
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
322-172
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
324-103
เคมีทั่วไป
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
332-114
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปีที่ 1 (นักศึกษากลุ่มที่ 2)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
322-171
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
324-103
เคมีทั่วไป
332-103
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-113
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
*890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
221-101
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
240-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
322-172
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
332-114
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
18(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
226-215
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
236-200
แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
238-001
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
238-230
วัสดุวิศวกรรม
238-201
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
238-203
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204
ปรากฎการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
238-220
โลหกรรมกายภาพ 1
322-271
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
รวม

หน่วยกิต
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(0-0-3)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
210-202
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
211-211
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
238-202
กลศาสตร์วัสดุ
238-221
โลหกรรมกายภาพ 2
890-102
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
876-102
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
17(x-y-z)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-251
สถิติวิศวกรรม 1
225-346
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
238-330
เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-301
โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-350
วิศวกรรมพอลิเมอร์
238-380
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ
xxx-xxx
พลศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
225-331
การควบคุมคุณภาพ
238-303
การตรวจคุณลักษณะวัสดุ
238-320
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-321
โลหกรรมเคมี
238-302
โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-341
วิศวกรรมเซรามิก
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(x-y-z)
19(x-y-z)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
18(15-9-30)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
238-370

การฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
238-471
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
xxx-xxx
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
xxx-xxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
xxx-xxx
วิชาเลือกภาษา
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx
พลศึกษา

ชื่อวิชา

รวม

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
19(x-y-z)

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
1(x-y-z)
16(x-y-z)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1.1 ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 236-304 ซึ่งมีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับวิชา
สาหรับรหัสประจาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คือ 236 ส่วนเลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึงกลุ่มวิชาดังนี้
เลขตัวที่ห้า
กลุ่มวิชา
0-1
พื้นฐานวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2-3
กลุ่มวิชาทางด้านโลหะวิทยา
4
กลุ่มวิชาทางด้านเซรามิก
5
กลุ่มวิชาทางด้านพอลิเมอร์
6
กลุ่มวิชาทางด้านวัสดุผสม
7
สัมมนา โครงงานและการฝึกงาน
8
กลุ่มวิชาทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
9
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ
1.2 ความหมายของจานวนหน่วยกิต ประกอบด้วยตัวเลขสี่ชุด ซึ่งแสดงจานวนหน่วยกิตและปริมาณ
การเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น 3(2-3-4) โดยมีความหมายดังนี้
เลขชุดที่ 1
เลขชุดที่ 2
เลขชุดที่ 3
เลขชุดที่ 4

ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่นอกเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึงจานวนหน่วยกิต
ซึ่งเป็นตัวเลขชุดแรกที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึงจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ซึ่งเป็นตัวเลขชุดที่สองที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึงจานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ซึ่งเป็นตัวเลขชุดที่สามที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึงจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

ตามตัวอย่างข้างต้น ตัวเลข 3(2-3-4) หมายถึงรายวิชานี้มีค่า 3 หน่วยกิต และในแต่ละสัปดาห์มีชั่วโมง
บรรยาย 2 ชั่วโมง ชั่วโมงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง และการศึกษาด้วยตนเองตามโปรแกรม 4 ชั่วโมง ตามลาดับ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ในคาอธิบายรายวิชาอาจมีคาต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน
หมายถึง รายวิ ช าซึ่งผู้ ล งทะเบี ยนเรีย นรายวิ ช าหนึ่ง ๆ จะต้ องเคยลงทะเบี ยนและผ่ านการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับ
ขั้นใด ๆ ก็ได้
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน
หมายถึง รายวิ ช าซึ่งผู้ ล งทะเบี ยนเรีย นรายวิ ช าหนึ่ง ๆ จะต้ องเคยลงทะเบี ยนและผ่ านการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับ
ระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S
2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)
หมายถึง รายวิ ช าที่ ผู้ ล งทะเบี ยนรายวิ ช าหนึ่ง ๆ จะต้อ งลงทะเบี ย นเรีย นพร้ อมกัน ไป หรื อเคย
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง
การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชา
บังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)
หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการ
ลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียน
ควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และใน
คาอธิบาย รายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน

2. คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2(2-0-4)
Introduction to Mining and Materials Engineering
บทบาทของวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ สภาวิศวกร และ จรรยาบรรณ ภาพรวมและกรณีที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัสดุ กรอบแนวคิดด้า นการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ
Roles of mining and materials engineers; Engineering Council and ethics; overview and
interesting cases concerning mining and materials industry; concept of environmental
management in mining and materials engineering works
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ
3(3-0-6)
Environmental Management and Pollution Control in the Minerals and Materials
Industries
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
การศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมแร่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
กฎหมายข้อกาหนด การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการควบคุมและจัดการเพื่อควบคุมมลภาวะ
เช่น การบาบัดน้าเสีย การจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง คลื่นอัดอากาศและ
ความสั่นสะเทือนจากการระเบิด การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ภายหลังการทาเหมือง การมีส่วนร่วมของประชาสังคม
Pollution from mining industries; environmental problem from mining; environmental
law and environmental impact assessment; environmental method to control and manage the
problems; wastewater treatment; waste management; air pollution control; noise pollution
control; ground vibration and air blast from blasting control; mining reclamation; corporate
social responsibilities
238-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิ ชา
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking
within and/or across disciplines under the supervision of advisors
238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
1(0-3-0)
Materials Engineering Laboratory
เทคนิคขั้นพื้นฐานในการเตรียมตัวอย่างวัสดุ การทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ เช่น การเตรียมชิ้นงานเพื่อ
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เทคนิคทันสมัยทางด้านโลหศาสตร์ เช่น การใช้
ระบบดาร์คฟีลด์ ไบรท์ฟิลด์และแสงโพลาไรซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ การวิเคราะห์ขนาดของ
เกรน การทดสอบสมบัติเชิงกลต่างๆ การวิเคราะห์ ขนาดอนุภาค การตรวจสอบสมบัติทางความร้อน การ
ทดสอบแบบไม่ทาลาย เป็นต้น
Preparation techniques of materials for analysis and characterization; materials
identification in macro and micro scales by microscopy; advanced metallography techniques
for example dark field, bright field and polarized light, microstructure and grain size analysis
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มคอ.2
and measurement, mechanical testing for materials, particles size measurement, thermal
properties of materials, non-destructive testing etc.
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ การ
วิเคราะห์ความเค้นในคานชนิดต่าง ๆ แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การบิด
Stress and strain; stress-strain relationship; mechanical properties of materials; analysis
of stress in various types of beam; shear stress; bending moment; deflection and torsion
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
Thermodynamics of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 324-103 เคมีทั่วไป
กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑ์สาหรับสมดุลในกระบวนการที่ความดันคงตัว
พลังงานอิสระที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดัน และศักย์ทางเคมี การคานวณพลังงานอิสระเชิงตัวเลขจาก
ข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลในก๊าซผสม สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นและเฟสก๊าซ แผนผังพลังงานอิสระ
พฤติกรรมของสารละลาย
First and second laws of thermodynamics; criteria for equilibria in constant pressure
processes; free energy as a function of temperature, pressure and chemical potential;
equilibrium in gas mixtures; equilibrium between condensed phases and gas phases; free
energy diagram; solution behavior

238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
Transport Phenomena in Materials Processes
การไหลแบบลามินาร์ การไหลแบบปั่นป่วน กฎความหนืดของนิวตัน สมการดุลมวล สมการดุลโมเมนตัม
ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลในท่อ การนาความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสี สมการ
ดุลพลังงาน การแพร่และการพา กฎการแพร่ของฟิกส์
Laminar flow; turbulent flow; newton’s viscosity law; mass-balance equation;
momentum-balance equation; similitude and dimensional analysis; flow in pipe; conduction,
convection and radiation energy-balance equation; diffusion and convection; fick’s law of
diffusion
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มคอ.2
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Metallurgy I
โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก อินเตอร์เฟสและโครงสร้างจุลภาคของผลึก สารละลายของแข็ง
และสารประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปลงรูปแบบพลาสติกในผลึก การแพร่
Crystal structure; crystal defects; crystal interfaces and microstructure; solid solution and
compound; phase equilibrium diagrams; plastic deformation in crystalline solid; diffusion
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
3(3-0-6)
Physical Metallurgy II
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
การแข็งตัว รีคอฟเวอรี รีคริสตัลไลเซชัน และการเติบโตของเกรน การเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง
กลไกการความแข็งแรงและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค
Solidification; recovery, recrystallization and grain growth; solid-state phase
transformation; strengthening mechanism and microstructural control
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วั สดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการนาไปใช้
ประโยชน์ สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processes and
applications of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic
materials, concrete and wood; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical
properties and materials degradation
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3(2-3-4)
Ferrous Metal and Forming
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
หลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแบ่งชนิดและมาตรฐานของเหล็กหล่อและ
เหล็กกล้า การวิเคราะห์เฟสไดอะแกรมและโครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงสมบัติเชิงกล หลักการของกระบวนการ
ขึ้นรูป เช่น กระบวนการหล่อ การตีขึ้นรูป การดึงลวดและท่อ การขึ้นรูปโลหะแผ่น และกระบวนการอื่นๆ การ
นาไปประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป ทดสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์โครงสร้างเหล็ก
และเหล็กกล้า
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มคอ.2
Basic principle of iron and steel making; classification and standard of cast iron and
steel; Phase diagram and microstructure characterization; property modifications; principle of
forming process for cast iron and steel i.e. casting, forging, wire and tube drawing, sheet metal
forming and other process; ferrous metal applications; laboratory related to metal forming,
mechanical properties testing and microstructure analysis of ferrous metals
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3(2-3-4)
Non-Ferrous Metal and Forming
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
การแบ่งชนิดและมาตรฐาน เฟสไดอะแกรม โครงสร้างจุลภาค และการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ โลหะอะลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม โลหะทองแดงและทองแดงผสม โลหะสังกะสีและ
สังกะสีผสม โลหะแมกนีเซียมและแมกนีเซียมผสม โลหะดีบุกและดีบุกผสม โลหะนิกเกิลและนิกเกิลมผสม โลหะ
ไทเทเนียมและไทเทเนียมมผสม โลหะฉลาดหรือจารูป โลหะผสมขั้นสูง หลักการของกระบวนการขึ้นรูป เช่น การ
อัดรีดขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะผง และกระบวนการอื่นๆ การนาไปประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระบวนการขึ้นรูป ทดสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
classification and standard; phase diagram; microstructure; property modifications of
non-ferrous metals including aluminum and alloys, zinc and alloys, magnesium and alloys, tin
and alloys, nickel and alloys, titanium and alloys, smart metal alloys, advanced metal alloys;
principle of forming process for non-ferrous i.e. extrusion, rolling, powder metallurgy and other
process; nonferrous metal applications; laboratory related to metal forming, mechanical
properties testing and microstructure analysis of non-ferrous metals
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
3(2-3-4)
Materials Characterization
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-220 โลหกรรมการภาพ 1 และ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
การตรวจสอบวัสดุด้วยวิธีทางเคมี และการใช้เทคนิคสเปกโตรเมทรี รวมทั้ง ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ เอ็กซเรย์
ฟลู ออเรสเซนต์ เอ็กซเรย์ โ ฟโตอิเล็ กตรอนสเปกโตรสโคปี กล้ องจุล ทรรศน์อิเล็ กตรอนแบบส่ องกราด กล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โอเจอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี และเทคนิคอื่นๆ
Study of materials analysis by chemical methods and spectrometric techniques
including X-Ray diffractometer (XRD); X-Ray fluorescent (XRF); X-Ray photoelectron
spectroscopy (XPS); scanning electron microscopy (SEM); transmission electron microscopy
(TEM); auger electron spectroscopy (AES) and other techniques
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มคอ.2
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 หรือ
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
หลักการเบื้องต้นเรื่องความเค้น ความเครียด ทฤษฎีว่าด้วยการยืดหยุ่นของวัสดุ ทฤษฎีว่าด้วยพลาสติก
ซิตี้ ดิสโลเคชัน ความเกี่ยวพันธ์กับจุดบกพร่องชนิดอื่นๆ สเตรนฮาร์เดนนิงและการอบอ่อน แนะนาทฤษฎีการ
แตกหัก การล้า การคืบ ซุปเปอร์พลาสติกซิตี้ การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุแบบต่างๆ
Basic principles of stress, strain; theory of elasticity of materials; theory of plasticity;
dislocations, relation with other defects; strain hardening and annealing; introduction to fracture
mechanics, fatigue, creep, superplasticity; mechanical property tests of materials
238-321 โลหกรรมเคมี
3(3-0-6)
Chemical Metallurgy
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ หรือ
238-230 วัสดุวิศวกรรม
หลักการของโลหกรรมการละลาย ประกอบด้วยพลศาสตร์ความร้อนของสารละลาย จลนศาสตร์ของการ
ชะละลายและการตกตะกอน การสกัดด้วยตัวทาละลายและการแลกเปลี่ยนไอออน ไฟฟ้าเคมีของสารละลาย
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าและพลังงาน หลักการของโลหกรรมความร้อน ประกอบด้วยการคานวณทาง
พลศาสตร์ความร้อน การคัลไซเนชัน การย่าง การรีดักชัน การสกัดโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
Principles of hydrometallurgy including thermodynamics of aqueous solutions, kinetics
of leaching and precipitation, solvent extraction and ion exchange; electrochemistry of aqueous
solution; current and energy efficiency; principles of hydrometallurgy including thermodynamic
applications, calcinations, roasting and metal reduction; extraction of ferrous and nonferrous
metals
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry for Mining & Materials Engineers
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 324-103 เคมีทั่วไป และ
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองและและวัสดุ
เคมี ข องสารละลาย สมดุ ล การละลาย สมดุ ล ระหว่ า งเฟส อุ ณ หเคมี เคมี ไ ฟฟ้ า และการสึ ก กร่ อ น
คอลลอยด์ และ เคมีพื้นผิว
Solution chemistry; solubility equilibrium; phase equilibria; thermochemistry;
electrochemistry and corrosion; colloid and surface chemistry
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มคอ.2
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
3(2-3-4)
Ceramic Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
การจาแนกวัสดุเซรามิก โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างผลึกของเซรามิก ข้อบกพร่องที่เกิดในวัสดุเซรามิก
ความแข็งแรงและความเหนียวของเซรามิก หลักการของกระบวนการผลิ ตวัสดุเซรามิ ก ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการกับโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การอบแห้งและการอบ
ผนึก การสังเคราะห์ฟิล์มเซรามิก การทดสอบสมบัติ การประยุกต์ใช้เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเซรามิก
Ceramic material classification; ceramic microstructure; principles of ceramic processing;
relation among processes, microstructures and properties; ceramic crustal structure, defects in
ceramics; Strength and toughness in ceramics raw materials and preparations; fabrications,
drying and sintering processes; synthesis of ceramic thin films; properties test; applications of
classical and advanced ceramics; laboratory related to ceramic processing
238-342 เทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
Glass Technology
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
การจาแนกชนิดของแก้ว ความสาคัญและการจาแนกชนิดของแก้ว ซิลิกา วัตถุดิบสาหรับแก้วซิลิกา การ
ผลิ ตแก้ว คุณสมบั ติทางกายภาพและเคมีของแก้ว โครงสร้างจุล ภาคของแก้ว เคมีของการผลิ ตแก้ว วัตถุดิบ
กรรมวิธีผลิตแก้วและกระจก สมบัติและการทดสอบ การประยุกต์ใช้
Glass classification; Significance and Classification of Silica Glass; Raw materials for Silica
Glass; Raw materials for Silica Glass Manufacture; Physical and Chemical Properties of Silica
Glass microstructure of glass; chemistry of glass production; raw materials; glass processes;
properties and tests; applications
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(2-3-4)
Polymer Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์และการประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติ
ต่างๆและการวิเคราะห์ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วัสดุผสมพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง การเลือก
พอลิเมอร์และการออกแบบ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Overview of polymer and application; polymerization, type, structure, property and
characterization of polymers; processing of polymer products; polymer composite; rubber
technology and engineering; selection, design and environmental aspect
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มคอ.2
238-370 การฝึกงาน
Practical Training
เงื่อนไข : มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และให้เป็นไปตามระเบียบภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ
วัสดุ
Condition: for third year student and above with consent of the department
การฝึ กงานที่เกี่ย วข้องกับ สาขาวิ ช าวิศวกรรมวัส ดุ เป็น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 320 ชั่ว โมง หรือ 8
สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และประเมินผลโดยบริษัทหรือสถาบันที่ฝึกงานและภาควิชา
Training in materials engineering in organization approved by the department for a
period not less than 8 weeks or 320 hours; submission of a written report is required at the end
of the training; evaluation by training company or institute and the department
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ
3(2-3-4)
Computer Applications in Materials Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน และ
238-230 วัสดุวิศวกรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมแผ่นงานสาเร็จรูป การเขียนโปรแกรม
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการค านวณทางเคมี แ ละเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ แนะนาวิธีการทางไฟไนต์อิลิเมนต์
Basic knowledge about microcomputer; internet; spreadsheet calculation; programming
basic; various modern computer programs applications for materials engineering such as
chemistry and thermodynamics calculation, computer aided design and introduction to finite
element analysis
238-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3(2-2-5)
Mold and Die Design
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน และ
238-230 วัสดุวิศวกรรม
แม่พิมพ์สาหรับการหล่อ การขึ้นรูป การตัด การเจาะและการตัดแต่งโลหะ การขึ้นรูปโลหะผงและขึ้นรูป
พอลิเมอร์ โครงสร้างของแม่พิมพ์และการออกแบบ วัสดุแม่พิมพ์ การใช้และการบารุงรักษาแม่พิมพ์
Molds and die for metal casting, forming, cutting, drilling and shaping processes, metallic
powders and polymer fabrications; mold and die structures and designs; mold and die
materials; uses and maintenance of mold and die
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มคอ.2
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3(3-0-6)
Materials and Process Selection
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite): 238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป หรือ
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
การเลือกใช้วัสดุตามสมบัติเฉพาะที่พึงประสงค์ การออกแบบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และการพิจารณา
เชิงเศรษฐศาสตร์ การเลือกกระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ แนะนาวิศวกรรมย้อนรอย กรณีศึกษา
สาหรับการเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต
Materials selection based on the required properties; design of component and
products and economic consideration; selection of manufacturing process and materials
forming; introduction to reverse engineering; case study for materials and process selection
238-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3(3-0-6)
Surface Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
เทคนิคการเคลือบผิวด้วยวิธีต่างๆ การชุบผิวแข็ง การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน การชุบเคลือบ
ด้วยกระแสไฟฟ้าและไม่ใช้กระแสไฟฟ้า กระบวนการเคลือบผิวด้วยเฟสไอ แนะนาไตรโบโลยี
Surface coating techniques; surface hardening; thermal spraying; electrolytic and
electroless plating; vapour deposition; introduction to tribology
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Failure Mechanics and Analysis
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-202 กลศาสตร์วัสดุ และ
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
ทบทวนทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น ความเค้นระนาบ และความเครียดระนาบ ทฤษฎีพื้นฐานการพิบัติแบบ
คราก แบบแตกหัก และแบบล้า กลศาสตร์แตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น หลักการความเข้มความเค้นวิกฤต การเติบโต
ของรอยแตกและการพิบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ความพิบัติในระดับมหภาคและจุลภาคเนื่องจากการคืบ การล้า
การกัดกร่อน และการกัดกร่อนจากความเค้น การเสื่อมลงของรอยเชื่อม ข้อบกพร่องจากการกระทาทางความ
ร้อน กรณีศึกษา แนะนาวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ความพิบัติ
Review on theory of elasticity, plane stress and plane strain; basic failure theories by
yielding, fracture and fatigue; linear elastic fracture mechanics, principle of critical stress
intensity; crack growth and failure of materials; macro and micro analysis of failures due to
creep, fatigue, corrosion and stress corrosion; degradation of weldment; defects from heat
treatment; case study; introduction to methods and tools for failure analysis
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มคอ.2
238-421 โลหะวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ
3(3-0-6)
Metallurgy of Metal Joining
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite): 226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
การเชื่อมต่อโลหะเบื้องต้นและแหล่งพลังงานสาหรับการเชื่อม ฟิสิกส์ของการอาร์ค กรรมวิธีการเชื่อม
อาร์คแบบต่างๆ การบัดกรีอ่อน บัดกรีแข็ง สมบัติของโลหะบัดกรีอ่อนและบัดกรีแข็ง การเชื่อมต่อในสถานะ
ของเหลวและของแข็งและการเชื่อมต่อแบบอื่นๆ โลหะวิทยาของการแผ่ของกระบวนการเชื่อมต่อรวมถึงความร้อน
เข้า (Heat input) ความสามารถในการเชื่อมของโลหะและโลหะผสมชนิดต่างๆ เทคนิคในการเชื่อมโลหะชนิด
ต่างๆ การเลือกลวดเชื่อมที่เหมาะสมและถูกต้อง การวิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากปรากฏการณ์ทางโลหะวิทยา
โครงสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อมและบริเวณที่มีผลกระทบอันเนื่องมาจากความร้อน การเย็นตัวของแนวเชื่อม การ
ให้ความร้อนหลังจากการเชื่อม ข้อควรคานึงในการออกแบบงานเชื่อม ความแข็งแรงของรอยเชื่อมรวมถึงสมบัติ
ทางกลอื่นๆ ของรอยเชื่อม การป้องกันและการแก้ไขความเค้นตกค้างและการบิดเสียรูปก่อนและหลังการกระทา
ทางความร้อน การประยุกต์งานเชื่อมในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพในงานเชื่อม ชนิดของข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในแนวเชื่อมและวิธีการป้องกัน การทดสอบแบบทาลายและไม่ทาลายของรอยเชื่อม
Principle of Joining and power source; physics of arc and various welding processes
such as fusion welding, solid state joining, soldering and brazing; heat in welding and heat input;
weldability as well as welding metallurgy of metals and its alloys; macro and microstructure of
weld metal, heat affected zone (HAZ) and base metal; preheat and post weld heat treatment;
basic weld design, residual stress and distortion; application of welding for industries quality
control in welding; weld defects and prevention; finally destructive and non-destructive test in
welding
238-423 โลหกรรมการละลาย
3(3-0-6)
Hydrometallurgy
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
ทฤษฎีพื้นฐานและการคานวณเกี่ยวกับการสกัดโลหะจากแร่ด้วยกระบวนการโลหกรรม การละลายแร่บาง
ชนิด กระบวนการละลายสาหรับแร่ที่สาคัญ กรณีศึกษา
Basic theory and calculation in hydrometallurgical extraction process of metal from ore;
hydrometallurgical process of some important minerals; case studies
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มคอ.2
238-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
Iron and Steel Making Processes
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 238-321 โลหกรรมเคมี
เคมีของกรรมวิธีผลิตเหล็กและเหล็กกล้า สินแร่เหล็กและวัตถุดิบ เตาถลุงแบบพ่นลมและเตาชนิดอื่น ๆ
อิฐทนไฟ การคานวณสมดุลมวลและความร้อน จลศาสตร์และการถ่ายโอนมวลและความร้อนในกรรมวิธีผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า
Chemistry of iron and steel making processes; iron ores and raw materials; blast furnace
and other types of furnace; refractory bricks; mass and heat balances calculation; kinetics and
transport phenomena of mass and heat in iron and steel making processes
238-430 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3(3-0-6)
Particulate Materials Technology
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
การจาแนกวัสดุอนุภาค การตรวจคุณลักษณะ การผลิต สมบัติของวัสดุอนุภาค การขึ้นรูป กระบวนการ
อบผนึกและกระบวนการหลังการอบผนึก สมบัติของผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
Particulate materials classification; characterizations; production; properties of
particulate materials; fabrications; sintering and post-sintering processes; physical property of
product; applications
238-443 วัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Biomedical Materials
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
วัสดุทันตกรรมและชีวการแพทย์ วัสดุอวัยวะเทียม ความเข้ากันได้ของวัสดุและเนื้อเยื่อมนุษย์ การปลูก/
ฝังวัสดุฉลาดในร่างกายมนุษย์
Dental and biomedical materials; artificial organ materials; compatibility of materials on
human tissues; implantation of smart materials in human body
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
3(3-0-6)
Composite Materials Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ วัสดุเชิงประกอบที่มีเมทริกซ์ทาจาก พอลิเมอร์
โลหะ และเซรามิก ต่างๆ สมบัติ เชิงกลและการวิเคราะห์ กระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบ การวิเคราะห์และ
ออกแบบแผ่นอัดประกบ สมบัติเชิงกลของแผ่นอัดประกบ
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มคอ.2
Fundamental and applied aspects of composite materials; polymer matrix composite
(PMCs), metal matrix composite (MMCs) and ceramic matrix composite (CMCs); basic mechanics
and analysis; manufacturing techniques; laminate analysis and design; mechanical properties of
laminate
238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
1(0-2-1)
Materials Engineering Seminar
เงื่อนไข: มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปและ เป็นไปตามระเบียบภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
Condition: for fourth year student and above with consent of the department
การเลื อ กหั ว ข้ อ วิ จั ย การค้ น คว้ า เอกสาร เอกสารอ้ า งอิ ง การวางแผนการวิ จั ย วิ ธี วิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัยและการเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่จะทาโครงงานวิจัย
-Condition: for fourth year (or above) students with consent of the department
study of a project of interest; assigned by the department or proposed by students; on
problems in various fields of materials engineering under supervision of the instructor; review of
literatures and research methodology relevant to the project; submission of a written report
including an outline of the project work schedule and detailed proposal for the project
238-471 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
3(0-9-0)
Materials Engineering Project
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
นักศึกษาแต่ละคนต้องทาโครงงานวิจัย ในหัวข้อที่ได้ทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วใน วิชา 237-470
สัมมนาวิ ศวกรรมวัส ดุ น าเสนอผลการศึกษาวิจัย และส่ งรายงานที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามระเบียบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
Completion of the project work proposed on module 238-470,under supervision of the
instructor; presentation of the findings and submission of a written report are required at the
end of the 2nd semester
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3(2-3-4)
Degradation of Materials
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม และ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
หลักการของการกัดกร่อน รูปแบบต่างๆของการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การควบคุมและการ
เลือกวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุทางวิศวกรรม การทดสอบการกัดกร่อน
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มคอ.2
Principles of corrosion; forms of corrosion; corrosion prevention, controls and materials
selection; degradation of engineering materials; corrosion testing
238-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Materials for Energy and Environmental Technologies
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
บทบาทของวัสดุวิศวกรรมต่อการผลิตไฟฟ้าและการใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
นิวเคลียร์และพลังงานน้า เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานทดแทน วัสดุกักเก็บไฮโดรเจนและพลังงาน แบตเตอรี่ วัสดุ
ประหยัดพลังงาน วัสดุสาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
The role of engineering materials on electric generation and uses; solar, wind, nuclear
and water energies; fuel cells; renewable energy; hydrogen and energy storage materials;
batteries; energy saving materials; materials for environmental approaches
238-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Recycling
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 238-230 วัสดุวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์และนโยบายของการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่โดยพิจารณาถึง กรรมวิธีผลิต การใช้วัสดุ
การใช้พลังงาน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการควบคุมการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการแยกวัสดุ เทคโนโลยีการนาของเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกและเส้นใย กระดาษ สารเคมี การเกษตรและชุมชนกลับมาใช้ใหม่
Economics and policy of materials recycling in terms of process, materials utilization,
energy consumption, industrial and agricultural wastes and controls of environmental
contamination; materials separation technology; recycling technologies in various industries
such as irons and steels, ceramics, electronics, plastics and fibers, papers, chemical industries;
recycle of agricultural and public wastes
238-491-5 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ 1-5
1-3(x-y-z)
Special Topics in Materials Engineering I – V
เงื่อนไข: ตามที่ภาควิชากาหนดและต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชา 238-491 ถึง 238-495 จะเป็นรายวิชาที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นพัฒนาการใหม่ในด้านต่างๆ
ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ โดยเนื้อหาของรายวิชา
ดังกล่าวที่จะเปิดสอนนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
Courses 238-491 to 238-495 deal with topics of current interest, or advanced topics, or
new developments in various fields of materials engineering approved by faculty committee
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มคอ.2
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา/คณะอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
890 -100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
3(1-4-4)
Preparatory Foundation English
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน
ระดับพื้นฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening; reading and writing
skills for learning the compulsory English courses.
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
ทักษะการฟังและพูดในหั วข้อที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด
ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็นสาหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for
gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
ทักษะการอ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทที่หลากหลายพัฒนาทักษะการ
เขียนข้อความสั้น ๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through
a variety of text types; developing short paragraph writing skills
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
ประวัติและพัฒ นาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลั กษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
History and development of ASEAN, diversity and identity of member countries, ASEAN
charters, three pillars of ASEAN community, ASEAN in global context, adaptation and
preparation towards the joining of ASEAN
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มคอ.2
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และสุนทรียารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; personalitydevelopment, emotional
quotient and aesthetics
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
หลักสาคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิช ย์ รวมทั้งความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ กระบวนการยุติธ รรม กฎหมายที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น
กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการ
แพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
Principles of law; enforcement andcompliance with the law; Laws relating to citizen’s
lifesuch as, public law, human rights law, criminal law,civil and commercial law; Including an
introduction tothe judiciary process; Laws essential to pursue a careeras labor law and business
law; Law on public health andmedical liability; Information and Technology law;Intellectual
property law; environmental law; Includinglaws relating to ASEAN
876-102 : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Principles of Economics and Application
แนวคิ ดพื้ นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จุ ลภาค อุ ปสงค์ และอุ ปทาน ความยื ดหยุ่ นและการประยุ กต์ ใช้
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงินการธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน และเศรษฐกิจ
ในระยะสั้น การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
Principles of microeconomics: market forces of supply and demand, elasticity and its application,
economics of the public sector, costs of production, and market structure; principles of
macroeconomics: macroeconomic variables, real economy in the long run, money and the banking
system, monetary and fiscal policies, and output in the short run; international trade and monetary
system
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มคอ.2
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
สุนทรียศาสตร์ของการดารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความเครียด การสร้างกาลังใจ เสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต
คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทั้ง
ของไทยและสากล
Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression;
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing
art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคม
โลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and
global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and
sufficiency economy.

xxx-xxx กิจกรรมพลศึกษา
Physical Education Course

1(x-y-z)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นของการโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษา
ชั้นสูง วิธีการและหลักการของกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่ อนามาสู่การเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ตัว
แปร ค่าคงที่ ตัวดาเนินการและนิพจน์ ประโยคคาสั่งและประโยคคาสั่งเชิงประกอบ การทางานตามลาดับ การ
ทางานแบบทางเลือกและการทางานแบบวนซ้า โปรแกรมย่อยและกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้
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มคอ.2
งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน
การฝึกเขียนโปรแกรม
Computer concepts, computer components; hardware and software interaction;
electronic data processing concepts; event-driven programming concepts; high-level language
programming concepts; program design and development methodology; data types; constant;
operations and expression; statement and compound statement, flow controls, sequence,
alteration and iteration; subprograms and parameter passing process, scope of variable and
subprogram, arrays and data structures; current programming language; programming practices
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
Introduction to Intellectual Property
ความหมาย ความสาคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกับทรั พย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ การสื บค้น การร่าง
สิทธิบั ตร ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลั บทางการค้า สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการ
สร้ า งสรรค์ คุ้ มครอง และใช้ ป ระโยชน์ ทรั พย์สิ นทางปัญ ญา บทบาทของทรัพ ย์สิ นทางปั ญญาต่อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนาเสนอโครงการ
Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual property;
organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual
property in economics, socio and industrial developments; mini project
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and
technology in social development; preventing and solving social problems arisen from science
and technology impact

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

43

มคอ.2
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer and Applications
ความเป็ น มาของเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ ประเภทของระบบคอมพิว เตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการทางานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ
การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์
กับการใช้งานในปั จจุ บัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา
Historical development of computer technology; computer system types; computer
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation;
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to
students major
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกาหนดค่าตัว
แปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้
Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system;
internet; structure and features of programming language; declarations and assignments
expressions; control structure; examples of application software with selected computer
language.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
3(3-0-6)
Mathematics Physical Science I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุก ต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์
Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of
functions; applications of derivatives; integration of functions; improper integrals; application of
integrals
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มคอ.2
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
3(3-0-6)
Mathematics Physical Science II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite): 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว
Sequences and series of real numbers; derivatives of functions of several variables;
ordinary differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential
equations with constant coefficients; Laplace transforms andapplications; polar coordinate
system
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
3(3-0-6)
Mathematics Physical Science III
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite): 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary
differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations
324-103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเร
ฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน้า
Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic structures of atoms, periodic
properties, representative elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding,
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic
equilibrium
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่า ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วย
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออน
และแคตไอออนหมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค
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Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by titration;
thermochemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions; semimicro-qualitative
analysis of anions and group I cations
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Physics I
หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค
การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง การเคลื่ อ นที่ แ บบออสซิ เ ลต การเคลื่ อ นที่ แ บบคลื่ น อั น ตรกิ ริ ย าโน้ ม ถ่ ว ง
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์
Units, physical quantities, and vectors; forces and motions; work; energy, and
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions;
gravitational Interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Physics II
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ ก สนามแม่เหล็ ก ไฟฟ้าที่เปลี่ ย นตามเวลา กระแสไฟฟ้ าและอิเล็ กทรอนิกส์ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอมนิวเคลียสและ
อนุภาคมูลฐาน
Electrostatics; magnetism; time varying electromagnetic field; electric currents and
electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-2-1)
General Physics Laboratory I
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) : 332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็น
วงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและการสั่น โมเมนต์ ความเฉื่อย สมดุลสถิตของ
วัตถุแข็งเกร็ง
Vernier caliper & micrometer; measurement and uncertainty; graph and equation;
circular motion; projectile motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; moment of
inertia; static equilibrium of rigid bodies
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มคอ.2
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-2-1)
General Physics Laboratory II
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) : 332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรม การกาทอนของวงจรอนุกรม RLC
Electronics devices and multimeter; dc circuit; electric field; electromagnetic induction;
capacitor; oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ที่
สาคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนาเสนอ
History of engineering and evolution of various fields of engineering; major engineering
achievements in each historical ages; some related engineering professional organizations;
engineering ethics; systematic problem analysis and solving; presentation techniques
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite): 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 หรือ
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดอย่างง่าย
Approximately 10 laboratory experiments in basic electrical circuits, instruments,
appliances, and measuring instruments
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า กฎของโอห์มและกฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กาลังไฟฟ้าจริงและกาลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบ
กาลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลัง
ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
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DC circuit analysis; voltage , current and power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC
circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor correction; three-phase
systems; methods of power transmission; transformers; introduction to electric machinery;
generators and motors; basic electrical instruments
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)
Engineering Drawing I
ความสาคัญของการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิด
ของเส้นและมาตรฐานสาหรับงานเขียนแบบเรขาคณิต ประยุกต์การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟฟิกและ
การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ
การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอื่นๆ พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering;
line types and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection,
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing; detail and assembly drawing;
dimensioning and tolerancing descriptions; basic computer aided drawings
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite): 322-171 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครง
ข้อหมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์
ความเฉื่อยของโมห์ หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ แนะนาพลศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental concepts and principles of statics; two and three dimensional force
systems; composition and resolution of forces; moments, couples and equivalent force
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames
and machines; friction; centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's
circle of moment of inertia; method of virtual work; stability; introduction to dynamics
225-346 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
ระบบการดาเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการดาเนินงาน กลยุทธ์การดาเนินงาน การพยากรณ์ การ
เลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษาการทางาน การบริหารโครงการ การวางแผนกาลังผลิต การวางแผน
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มคอ.2
รวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพ
Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location
planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate
planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management;
quality management and quality control
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง สหสัมพันธ์
Statistical methods; properties of data and analysis; probability; random variable;
discrete probability distribution function; continuous probability distribution function; sampling
distribution; estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression analysis,
correlation
225-346 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
ระบบการดาเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการดาเนินงาน กลยุทธ์การดาเนินงาน การพยากรณ์ การ
เลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษาการทางาน การบริหารโครงการ การวางแผนกาลังผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพ
Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location
planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate
planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management;
quality management and quality control
225-331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน (Prerequisite): 225-251 สถิติวิศวกรรม 1
สถิติที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสาหรับข้อมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอื่น ๆ แผนการชักสิ่งตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบมีการกรอง แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่แบบมีการ
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กรอง แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบต่อเนื่อง แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงซ้อน แผนการชักสิ่ งตัวอย่าง MIL-STD105E แผนการชักสิ่งตัวอย่างสาหรับข้อมูลผันแปร ต้นทุนคุณภาพ ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2008 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Statistics for quality control, control charts for variables, control charts for attributes,
other types of control charts; acceptance sampling, OC curve, single sampling plan, rectified
single sampling plan, double sampling plan, rectified double sampling plan, continuous
sampling plan, multiple sampling plan; military standard MIL-STD-105E (ANSI / ASQC Z 1.4);
sampling plan for variables; quality cost analysis, reliability theory; total quality management
(TQM); quality management system, ISO 9000:2008, national quality award
225-441 การจัดการธุรกิจสาหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การสั่ง
การ และการควบคุม หลั กการของการตลาด การเป็นผู้ ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดทา
แผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การสารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจใหม่
การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผน
การผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชีผู้ประกอบการ วิเคราะห์งบ
การเงิน การจั ดทาแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ธุรกิจ การบริการของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Type of business; management process, planning, organizing, staffing, directing,
controlling; marketing concept, introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship
appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study; business plan; SWOT
analysis; market survey and research; marketing strategy for new business; business marketing;
marketing planning; production management; production and service planning; organization
and human resource management; accounting; financial analysis; financial planning; business’s
risk analysis; intellectual property management; investment funding sources; tax and business
laws and regulations; business networking; public sector’s services and facilities; business ethics
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกลโรงงานแบบต่างๆ เครื่องกลึง ใบมีดและการจับ
ยึดชิ้นงาน การกลึงโลหะ การคานวณเวลาที่ใช้ ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและ
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ลั กษณะสมบั ติข องโลหะแผ่ น กระบวนการผลิ ตชิ้น งานโลหะแผ่ น ด้ว ยเครื่ องจัก รกลในโรงงานอุต สาหกรรม
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสาหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการ
เชื่อมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ ท่า
เชื่อม แนวเชื่อมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมด้วยก๊าซออกซีอะเซทิลีน และการเชื่อมอาร์ค
Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machines, tools, and fixtures;
metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and characteristics
of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal forming, sheet
metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation practices; principles
of metal welding, machines and equipment for welding, welding safety, welding processes,
welding posture, weld, and inspection, oxy acetylene welding, and arc welding practices
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

1

3-8001-01549-07-2

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ประภาศ
เมืองจันทร์บุรี

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
Ph.D.

M.Eng

2

3-9098-00880-09-3

รอง
ศาสตราจารย์

กัลยาณี คุปตานนท์

3

3-8399-00188-36-2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ธวัชชัย ปลูกผล

วศ.บ.
D.E.A.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
M.Eng
วศ.บ.

4

3-9206-00272-70-9

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วิษณุ ราชเพ็ชร
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สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

Materials Science and
Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
Organometallic Chem.
อนินทรีย์เคมี
เคมี
Metallurgical
Engineering
Metallurgical
Engineering
Geotechnical
Engineering
เหมืองแร่และโลหะวิทยา

สถาบัน

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

U. of Liverpool, U.K.

2548

370

370

370

370

Nagaoka U. of
Technology, Japan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Paul Sabatier U., France
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
U. of Wisconsin-Madison,
U.S.A.,
U. of Wisconsin-Madison,
U.S.A.,
AIT

2540

252

252

252

252

385

385

385

385

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2524

410

410

410

410

2533
2529
2521
2519
2544
2539
2530

Ph.D.

Materials Science and
Engineering

Institut National Polytechnique
de Lorraine Nancy, France

2540

DEA

Materials Science and
Engineering

Institut National Polytechnique
de Lorraine, Nancy, France

2546

วศ.บ. (เกียรตินิยม)

เหมืองแร่และโลหะวิทยา

ม.สงขลานครินทร์

2550
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ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

5

3-9001-00898-60-9

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

มัทนา

ฆังคะมโณ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
Ph.D.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

Engineering (Ceramics)
วัสดุ

สถาบัน

The University of Exeter,
U.K.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2558

370

370

370

370

2548

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

1

3-9098-00878-20-0

2

3-1012-02937-38-5

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รอง
ศาสตราจารย์

พิษณุ บุญนวล

รอง
ศาสตราจารย์

ดนุพล ตันนโยภาส
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คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

สถาบัน

Ph.D.

Mineral Processing

CERT.
M.E.
วศ.บ.

Coal Mining Technology

Mining Engineering
เหมืองแร่

The Pennsylvania State
U., U.S.A.
USSR.
UNSW, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.
DESS
วท.ม.
วท.บ.

Applied Geology
Remote Sensing
ธรณีวิทยา
ธรณีเทคนิค

U. Bordeaux I, France
U. Paris VI
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น,

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2536

120

120

120

120

2535
2531
2528
2523

385

385

385

385

2527
2524
2518
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ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

3

3-9098-00882-31-2

3-9001-00248-56-6

3-8099-00302-31-9

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รอง
ศาสตราจารย์

เล็ก สีคง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

มนูญ

มาศนิยม

พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

D. Eng.

Mineral Processing and
Metallurgy
Cert.
High Technology
Material Application
Cert.
Mineral Processing and
Metallurgy
วศ.บ. (เกียรตินิยม) เหมืองแร่และโลหะวิทยา
(Fine Ceramics, Composites,
Metals)

สถาบัน

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

Tohoku U., Japan

2532

410

410

410

410

JFCC, Japan

2539

Tohoku U., Japan,

2528

ม.สงขลานครินทร์,

2524

TU Bergakademie
Friberg, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552

315

315

315

315

2558

431

431

431

431

Ph.D.

Mining Engineering

วท.ม.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วศ.บ.

เหมืองแร่และโลหะวิทยา

Dr.Ing

Mining Engineering

วท.ม.
วศ.บ.

การจัดการสิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่และโลหะวิทยา

TU Bergakademie Friberg,
Germany
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2542
2537

2547
2544

1-9098-00098-62-3

อาจารย์

วิฆเนศว์ ดาคง

วศ.ม.
วศ.บ.

เหมืองแร่
เหมืองแร่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2554
2550

285

285

285

285

1-9099-00027-51-5

อาจารย์

พงศ์ศิริ จุลพงศ์

วศ.ม.
วศ.บ.

เหมืองแร่
เหมืองแร่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2554
2550

295

295

295

295
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คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

5

3-3099-01264-44-0

อาจารย์

หทัยชนก วัฒนศักดิ์

วศ.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีธรณี
เทคโนโลยีธรณี

9

1-8097-00011-71-3

อาจารย์

สมใจ จันทร์อุดม

วศ.ด.
วศ.บ.

10

3-8602-00368-96-3

อาจารย์

ชนินทร์ ดารัสการ

วศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550
2542

250

250

250

250

วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2555
2550

410

410

410

410

วิศวกรรมวัสดุ

ม.สงขลานครินทร์

2544

120

120

120

120

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อยู่ในภาคผนวก ฌ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตพบว่ามีความต้องการให้บัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริงในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็น
การเตรี ย มความพร้ อมก่ อนที่นั กศึกษาจะส าเร็จ การศึ กษาและออกไปท างานประกอบอาชีพได้ หลั ก สู ตรจึ ง
กาหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2) มีความรู้ในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ อย่ากว้างขวาง เป็นระบบ เป็น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
3) มีความสามารถประยุ กต์ใช้ภ าคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ ไปสู่ การฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม และการ
ปฎิบัติงานจริง ตามสถาณการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
5) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี รวมทั้ ง สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน/สถาน
ประกอบการได้
6) มีความสามารถในการเป็นผู้นา และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
7) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกาหนด โดยการฝึกงานจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 320
ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้า น
ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับบริษัท ภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการ
คุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ สุจริต
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
3) แสวงหาความรู้จากงงานวิจัย และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
4) มีความสามารถในการประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
5) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
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6) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) กาหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาเพื่อตกลงหัวข้อโครงงาน
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงาน และ ในระหว่างการทาโครงงานอย่าง
สม่าเสมอ
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) จัดให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชา
5) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาทาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
4) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดจากมติของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
1. มี ก ารให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม สอดแทรกคุ ณ ธรรม
วิชาชีพ
จริ ย ธรรมในการเรี ย นการสอน และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพของงานวิศวกรรมวัสดุ
ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ทีดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ 1. กาหนดให้ในรายวิชามีการทางานเป็นกลุ่ม และทุกคนมีส่วนร่วม
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
ในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้ น า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
2. กาหนดกติกาในการสร้างวินัยของนักศึกษาด้วยการเข้าเรียนตรง
เวลา และสม่ าเสมอ การมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
อภิปรายในชั้นเรียน
ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ
1. สนับสนุนให้รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น มีการใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ
ตาราเรีย นภาษาอั งกฤษ ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 20 ของรายวิช า
ทั้งหมดในหลักสูตร
2. สนับสนุนและจัดหากิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เช่น กิจกรรม
กลุ่ ม เรี ย นรู้ ภ าษา หรื อ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ กระตุ้ น ให้
นักศึกษาเห็นความสาคัญ
ด้านการส่งเสริมจิตวิญญาณของการ 1. จัดกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณในรายวิชากิจกรรมเสริม
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
หลักสูตรที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
3. สอดแทรกจิตสานึกของการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทากิจกรรม
ของนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศ รีของ
ความเป็นมนุษย์ และคานึงถึงผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อผู้อื่น
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
5) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า
ร่วมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบี ยบข้อกาหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
4) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
6) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2) มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ พร้อมเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการทางานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
4) สามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7) สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน
3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
4) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
4) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม
2) สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน การทาโครงงาน การสัมมนา หรือ สหกิจศึกษา
2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรโดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงาน โครงงาน หรือ สหกิจศึกษา
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และความสม่าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี สามารถ
เข้าถึง และคัดเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใช้เครื่ องมือการค านวณและเครื่ องมื อทางวิศ วกรรม เพื่อประกอบวิ ช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้ นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และคานึงถึงผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อผู้อื่น
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อกาหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
4) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
6) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น ปัญหาและความต้องการ พร้อมเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
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3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการทางานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
4) สามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7) สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รู้จักบทบาท หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่ อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเ คราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี สามารถ
เข้าถึง และคัดเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใช้เ ครื่ องมือ การค านวณและเครื่ อ งมื อทางวิศ วกรรม เพื่ อประกอบวิ ช าชีพ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7

1

1

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  



  



  





   



  



  



  





   







  
  
  





 
  
  









 

   
 






  



 





กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
001-101 อาเซียนศึกษา
001-131 สุขภาวะกายและจิต
238-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบ
อาชีพและการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม
345-101 คอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์
345-102 คอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรม

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

     

2

3

4

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

 

6

1

2

3

4

    

5

6

7



4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

6

7
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5

2




3

4

5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

7

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5










กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 1
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
332-113 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 1
332-114 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

7

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
238-230 วัสดุวิศวกรรม
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

7

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
225-331 การควบคุมคุณภาพ
225-346 การจัดการการผลิตและการ
ดาเนินงาน
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ






























238-201 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมวัสดุ







 

238-202 กลศาสตร์วัสดุ







 

238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ







238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ





238-220 โลหกรรมกายภาพ 1



238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4

5

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ด้านทักษะทางปัญญา

6

1

2

3

4

5

6

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้น
รูป







 



 











238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการ
ขึ้นรูป







 



 











238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ







 

 











238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ







 

 











238-321 โลหกรรมเคมี







 













238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่
และวัสดุ







 

 











238-341 วิศวกรรมเซรามิก







 



 











238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์







 





















 



 

















 



 

















 













238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมวัสดุ
238-405 การเลือกวัสดุและ
กระบวนการ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและ
การวิเคราะห์
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2.ด้านความรู้

1

2

3

4





3.ด้านทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

5

6

7

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม







238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ





   

238-471 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ





   

238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ







225-441 การจัดการธุรกิจสาหรับ
วิศวกรและ การเป็น
ผู้ประกอบการ





238-342 เทคโนโลยีแก้ว







 









238-403 การออกแบบแม่พิมพ์







 



 



238-404 วัสดุทนไฟ







 

 

238-406 วิศวกรรมพื้นผิว







 



238-421 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อ
โลหะ







 



238-423 โลหกรรมการละลาย







238-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า







2

3



































4

5

6

7

2

3

4

5







  





  











































 











 













 













 





กลุ่มวิชาชีพวิชาเลือก
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรปรับปรุง 2559
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1

2.ด้านความรู้



















 



 















 





















 























 



















 

   



 

 





5

3

4

238-430 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค







 

238-443 วัสดุชีวการแพทย์







 











238-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่



236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลภาวะใน
อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ

238-491-5 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
วัสดุ 1-5
238-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิชาการฝึกงาน
238-370 การฝึกงาน
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5

6







2

3

4

1



4

1

1



3

2

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2 3



2

1

3.ด้านทักษะทางปัญญา

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





5

6

7

2

3

4

5

6

7

4

5
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มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดั บ รายวิช า มี ก ารประเมิน ทั้ งในภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ และมีค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช้การประเมินจาก
2.2.1 ภาวการณ์ ได้งานท าของบั ณฑิ ต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึ งระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่ อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ญ) โดยกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การกากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1. มีคณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กากับ
มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จานวน 5 คน ทาหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจาคณะฯ และนาเสนอรับรองจาก
มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร
1.3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนาผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดาเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดาเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจาคณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพื่อ ช่วย
กากับให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
1.5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องกากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สภาวิศวกร
2. บัณฑิต
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกาหนดเวลาที่หลั กสูตรกาหนดและ
สามารถมีงานทาภายใน 1 ปี
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี
2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
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มคอ.2
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 กาหนดคุณสมบั ติ ผู้เรี ยนตามเกณฑ์ ของหลั กสูตร โดยมีการรับหลายช่องทาง ทั้งโดยคณะ
ดาเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย
3.1.2 มีกรรมการคัดเลื อกนักศึกษาซึ่งแต่ งตั้งจากคณะกรรมการประชาสั มพันธ์รับนักศึกษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยแนะนาหลักสูตร วิชาที่
เรียน กฎระเบียบต่าง และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิเทศผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอน และ สิ่งอานวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให้
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับการจัดสรรเข้าแต่ละ
สาขาในชั้นปีที่ 2 โดยการปฐมนิเทศ แนะแนววิชาที่เรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ
3.2.2 สนั บสนุน ให้ นักศึกษาร่ว มกิจกรรมที่ กาหนดไว้ในระบบการทากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จานวน 100 ชั่วโมง
3.2.4 สนั บ สนุ น กิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม ด้า นภาษาอั งกฤษ และด้า น
คอมพิวเตอร์
3.2.6 กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 หน่วยทะเบียนคณะฯ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของ
นั ก ศึ ก ษา ผลการส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ แ ก่ ป ระธานหลั ก สู ต รฯ กรรมการวิ ช าการฯ และ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารหลักสูตร หลังสาเร็จการศึกษา
3.3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ก่อน
จบการศึกษา
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจาคณะฯ และ สภามหาวิทยาลัย
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์
คณะมีแผนอัตรากาลังระยะเวลา 4 ปี ของจานวนอาจารย์ที่คงอยู่ จานวนอาจารย์ที่เกษียณ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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จานวนอาจารย์ ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในดาเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารย์
ในแต่ละปี และกาหนดจานวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
(1) คณะกาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทาแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทา
ตาแหน่งทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนาเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในและตาแหน่งประเทศ
(3) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและดาเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มี
ผลงานที่ มี คุณ ภาพและเป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องคุณ สมบั ติ อ าจารย์ ประจ าหลั กสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการทุกปี
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และสารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
(1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา
และ curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
(3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น
(5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ขอ้ เสนอแนะ
(6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณา
(7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจาคณะฯ แนะนา
ต่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่ อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทา รายงานประกัน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกาหนดผู้สอน
(1) หั วหน้ าสาขาวิช ากาหนดผู้ สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์
(2) อาจารย์ผู้ สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สา
นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทา มคอ 3, 4, 5, 6
(1) อาจารย์ ผู้ ส อน หรือ ผู้ ป ระสานงานรายวิช าซึ่งเป็น อาจารย์ ประจาหลั กสู ตรจั ดทา มคอ. 3,4,5,6
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ 3,4,5,6 จากนั้นนาเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
(3) อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3,4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5,6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
(4) กาหนดให้มีการชี้แจง แนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ ละรายวิชาในช่วงต้นของการ
เรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตร เพื่อดูแลด้ านการเรียน การทา
กิจกรรมต่าง ๆ
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล ได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้ สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการวิชาการฯ
และคณะกรรมการประจาคณะฯ รับทราบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ 3
และ 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ จากนั้นจัดส่งเกรด
ภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกาหนด
(2) มีการประเมินผลผู้สอน และรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน
(3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดทา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การสอน
(4) กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ 3 และ
4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1) หนังสือ/ตารา
2) วารสาร
3) สื่อการเรียนรู้
4) ครุภัณฑ์
5) ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
(2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะกรรมการ
(3) จัดสรรงบประมาณ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
(1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
/
/
/
/
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
/
/
/
/
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
/
/
/
/
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
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/
/
/
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มคอ.2
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
/
/
/
/
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
/
/
/
/
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
กาหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
/
/
/
/
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
/
/
/
/
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานในผลการดาเนินการของ
หลักสูตรปีที่ผา่ นมา
/
/
/
/
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
/
/
/
/
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
/
/
/
/
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
/
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 5
/

/
/

/

/
/
/
/
/

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพือ่ ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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มคอ.2
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรียน
5) ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมิน ทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ( Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
4) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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มคอ.2
ภาคผนวก
ก
ข

เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน
Active Learning
ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
จ ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสาเร็จการศึกษาฯ
ฉ สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ช เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
ซ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ฌ ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ
ญ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสูตร
ฎ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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มคอ.2
ภาคผนวก ก เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิศวกร
หมวด/กลุ่มวิชาที่สภาวิศวกรกาหนด
รายวิชาในหลักสูตรฯ
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

วิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์

วิชาพื้นฐานทางเคมี

322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Drawing
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Computer Programming
Thermodynamics of Materials
Mechanics of Materials / Strength of Materials
Transport Phenomena
Fundamental of Electrical Engineering

216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
238-230 วัสดุวิศวกรรม
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-202 กลศาสตร์วสั ดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
Chemical Metallurgy
Physical Metallurgy
Mechanical Behaviour of Materials
Materials Characterization
Metal Forming
Corrosion of Metals
Failure Analysis
Metallurgy of Metal Joining / Materials
Selection / Materials Selection and
Design

238-321 โลหกรรมเคมี
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-303 การตรวจคุณลักษณะของวัสดุ
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
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มคอ.2
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

45
45

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบเน้นทักษะ
แบบใช้ปัญหา
จัดการเรียนรู้ โครงงาน
กระบวนการ
เป็นฐาน
การอภิปราย
คิด
ระบุ
ร้อยละ ค้นคว้าในชั้น
เรียน
50
15
10
15
10
50
15
10
15
10

45

50

15

10

15

10

-

-

100

45
15
30
30
30
45
45
15

50
50
50
50
50
50
50
50

15
15
15
10
10
10
15
15

10
10
10
15
10
15
5
10

15
15
10
15
15
15
10
15

10
10
5
10
5
10
10
10

-

10
10
10
-

100
100
100
100
100
100
100
100

ระบุจานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
238-202 กลศาสตร์วสั ดุ 3(3-0-6)
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1 3(3-0-6)
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2 1(1-0-2)
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป 3(2-3-4)
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป 3(2-3-4)
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ 3(2-3-4)
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6)
238-321 โลหกรรมเคมี 3(3-0-6)
238-303 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 3(3-0-6)

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจานวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต
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แบบอื่นๆ
รวมร้อยละ
100

ระบุ
การจัดการ
เรียนรู้

ระบุ
ร้อยละ

ปฏิบัติการ
-

100
-

100
100
100

ทัศนศึกษา/ดูงาน

ทัศนศึกษา/ดูงาน

ทัศนศึกษา/ดูงาน
-
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มคอ.2
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจานวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต
ระบุจานวน
ชั่วโมง
บรรยาย

238-341 วิศวกรรมเซรามิก 3(2-3-4)
238-342 เทคโนโลยีแก้ว 3(2-3-4)
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(2-3-4)
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมวัสดุ
3(2-3-4)
238-403 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(2-2-5)
238-404 วัสดุทนไฟ 3(3-0-6)
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ 3(3-0-6)
238-406 วิศวกรรมพื้นผิว 3(3-0-6)
238-407 กลศาสตร์ความพิบตั ิและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
238-421 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ 3(3-0-6)
238-430 เทคโนโลยีวสั ดุอนุภาค 3(3-0-6)
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม 3(3-0-6)
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ 3(2-3-4)

ระบุ
ร้อยละ

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบเน้นทักษะ
แบบใช้ปัญหา
จัดการเรียนรู้ โครงงาน
กระบวนการ
เป็นฐาน
การอภิปราย
คิด
ค้นคว้าในชั้น
เรียน
10
5
10
10
15
15
10
10
15
10
15
10

ระบุ
การจัดการ
เรียนรู้

ระบุ
ร้อยละ

รวมร้อยละ
100

100

-

15
-

10

-

-

100

5
10
15
15

5
10
10
10

ทัศนศึกษา/ดูงาน

-

15
-

100
100
100
100

15

15

10

-

-

100

15
15
10
15

5
10
15
10

5
10
10
10

ทัศนศึกษา/ดูงาน

15
-

100
100
100
100

30
30
30

50
50
50

30

50

15

10

15

30
30
45
45

50
50
50
50

10
15
10
10

15
15
15
15

45

50

10

45
30
45
30

50
50
50
50

10
15
15
15

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบอื่นๆ

ทัศนศึกษา/ดูงาน

-

100
100
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มคอ.2
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1. องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง (Applied Mathematics, Computer
and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment)

เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2

3

4

5 6 7 8

รายวิชาในหลักสูตร

(1) กลุม่ ความรู้ด้านธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
X

X

X X X

X

X X X

X

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and
Behaviors of Materials)

การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of
Materials)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

X

238-230 วัสดุวิศวกรรม
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
X
238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
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มคอ.2
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2

3

4

5 6 7 8

รายวิชาในหลักสูตร

(2) กลุ่มกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes
of Materials)

X X

X

X

อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ (Thermodynamics of
Materials)

X

X

X

X

จลนพลศาสตร์ของวัสดุ (Kinetics of Materials)

X

X

X

X

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
X X
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ

(3) กลุ่มการวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)

การจาแนกลักษณะของวัสดุ (Materials
Characterization)

X X X

X

X

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties
Testing)

X X X

X

X

การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis
X X
of Materials)

238-230 วัสดุวิศวกรรม
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์

X

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2

3

4

5 6 7 8

รายวิชาในหลักสูตร

(4) กลุ่มการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering Techniques)

การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ (Material Selection
and Design)

X X X

X

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering
Project)

X X X

X

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
X X X X
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
235-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมวัสดุ
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
238-204 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
X X X X
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
235-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมวัสดุ
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
238-471 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2
ภาคผนวก ง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มคอ.2

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

103

มคอ.2
ภาคผนวก จ ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสาเร็จการศึกษา

ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วย เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
เพื่อให้บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามความมุ่งหมายแห่งการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ และเป็น การรัก ษามาตรฐานการศึ กษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศั ยอานาจตามความในมาตรา 31(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมวาระพิเศษ
ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ได้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เกณฑ์ การสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สังกัดได้ จะต้ องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
o มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ
o มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม
หลักสูตรที่ศึกษา โดยจะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
ข้อ 4. กรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง และเป็นรายวิชาที่สามารถนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
ข้อ 3.2 ได้ ให้ใช้ผลการเรียนครั้งที่ดีที่สุดของรายวิชาดังกล่าวเพียงครั้งเดียวมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
ข้อ 5. กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นาผล
การเรียนของรายวิชาดังกล่าวมารวมคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 3.2 ด้วย
ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 7. บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ ที่มีข้อความขัด
หรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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มคอ.2
ภาคผนวก ฉ สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
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มคอ.2
ภาคผนวก ช เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
ภาคผนวก ช-1 เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์แต่ละข้อ และ /หรืออธิบายเพิ่มเติมว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รหัส

ชื่อรายวิชา

1. มีคุณธรรม จริย ธรรม มี
สั ม มาคารวะ รู้ จั ก กาลเทศะ
และท าหน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ชาชี พ
และต่ อ สั ง คมและปฏิ บั ติ ต น
ภายใต้ จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ
ด้ว ยความซื่ อ สั ตย์ สุจ ริต และ
เสียสละ

001-131
200-101
238-001
315-201

สุขภาวะกายและจิต
แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

895-171
236-370
236-200
895-135
874-194

2.
มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ปฏิ บั ติ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพื่อ การประกอบวิ ชาชี พ ของ
ต น แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ระดับสูงขึ้นไปได้

238-202
226-215
225-331
225-346
238-201
238-203
238-204

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
การฝึกงาน
แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิต
กลศาสตร์วัสดุ
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการ
วัสดุ
โลหกรรมกายภาพ 1
โลหกรรมกายภาพ 2
เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
การตรวจลักษณะวัสดุ
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
โลหกรรมเคมี
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมวัสดุ
การเลือกวัสดุและกระบวนการ
กลศาสตร์ความพิบัติและการวิเคราะห์
วัสดุผสม
สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
วิชาเลือกวิชาชีพ

238-220
238-221
238-330
238-301
238-302
238-303
238-320
238-321
238-341
238-350
238-380
238-405
238-407
238-460
238-470
238-471
238-480
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หน่วย
กิต
3
1
1
3
3
0
2
3
3
3
2
3
3
1
3
3

นอกจากนี้ ยังมีก ารสอดแทรกเรื่อ ง
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งในการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอื่ น ๆ เช่ น
การปฐมนิเทศนัก ศึกษา การจัดค่า ย
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม และการปั จ ฉิ ม
นิเทศ อีกด้วย

จั ด รายวิ ช าในห ลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้
นักศึกษามีความรู้ และทักษะต่างๆ ที่
จ าเป็ นในสาขาวิ ศวกรรมเหมือ งแร่
และสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีวิชาเลือก
ที่ให้ นัก ศึก ษาสามารถเลือ กเรีย นได้
ตามความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบวิชาชีพในอนาคต และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
6
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มคอ.2
รหัส

ชื่อรายวิชา

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ 238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี ก า ร 238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมวัสดุ
เป ลี่ ย นแ ป ลงพั ฒ นาอ ย่ า ง 238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
ต่อ เนื่ อ ง สามารถพั ฒ นาองค์ 226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ไป
เพื่อ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

หน่วย
กิต
1
3
3
2

เป็ น รายวิ ช าที่ มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูน
องค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมด้วยตนเอง
นอ ก จ า กนี้ ใ นวิ ช า อื่ นๆ ก็ มี ก า ร
สอดแทรกงานเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
การค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง

4. คิดเป็น ทาเป็น มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
เลือกวิธแี ก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

238-201
238-370
238-470
238-471

ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
การฝึกงาน
สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ

1
0
1
3

ประกอบด้วย วิชาปฏิบัติการ วิชา
โครงงาน และหมวดวิชาการฝึกงาน

5. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี
ความสามารถในการท างาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะในด้ า น
ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ห มู่ ค ณ ะ
สามารถบริ ห ารจั ด การการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม และ
เป็ นผู้ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นก า ร
ทางาน

238-201
238-001
238-370
238-470
238-471

ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การฝึกงาน
สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ

1
1
0
1
3

ประกอบด้วย วิชาปฏิบัติการ วิชา
โครงงาน และหมวดวิชาการฝึกงาน

3
3
3
3
3
3
3
3

วิชาภาษา และ คอมพิวเตอร์

6. มี ค วามสามารถในการ 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ทางเทคนิ ค ในกา รติ ด ต่ อ 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
สื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโล 345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
ยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
315-103 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิษวกรรม
วัสดุ
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มคอ.2
ภาคผนวก ช-2 เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่า
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาแกน
2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
2.4 กลุ่มวิชาชีพ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาการฝึกงาน
รวม

30

72

6
120-150

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
(หน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(หน่วยกิต)

30
12
12
6
112
21
7
25
74
68
6
6

30
12
12
6
112
21
32
74
68
6
6

ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง

148

148

ส่วนของการกระจายเนื้อหาและองค์ความรู้ต่างๆ ในหลักสูตรเป็นดังนี้
ชั้นปี
ลักษณะรายวิชา
1
เน้นรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2
เน้นรายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
3
เน้นรายวิชาบังคับสาขา รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ ที่ประกอบขึ้นจากองค์ความรู้ที่สาคัญ
ของสาขาวิศวกรรมวัสดุ
4
เน้นรายวิชาบังคับสาขา รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ และรายวิชาโครงงานที่บูรณาการองค์ความรู้ที่
นักศึกษาได้ศึกษาทั้งหลักสูตรมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา ในหัวข้อโครงงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
หรือในหัวข้อโครงงานที่ตนเองเสนอ
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มคอ.2
ภาคผนวก ช–3 เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
237-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
xxx-xxx พลศึกษา
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและ
การประยุกต์ใช้

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
238-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1 หน่วยกิต
xxx-xxx พลศึกษา
1 หน่วยกิต
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและ
3 หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้
และให้เลือกเรียนรายวิชาทางสังคมศาสตร์หรือ 6 หน่วยกิต
มนุษยศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จานวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และให้เลือกเรียนรายวิชาพลศึกษาที่เปิดสอน 1 หน่วยกิต
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่น้อยกว่า
1 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
และต้องเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากนี้อีกไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
และให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาที่เปิดสอนใน
6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3 หน่วยกิต
242-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป 6 หน่วยกิต
242-101 แนะนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
และให้เลือกเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ทั่วไป ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
114 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
3 หน่วยกิต
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
3 หน่วยกิต
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
3 หน่วยกิต
324-103 เคมีทั่วไป
3 หน่วยกิต
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 หน่วยกิต
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 หน่วยกิต
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 หน่วยกิต
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 หน่วยกิต
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 หน่วยกิต

332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

111 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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มคอ.2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
2. วิชาแกน
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

7 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3.วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
235-230 วัสดุวิศวกรรม

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาชีพ
วิชาบังคับ
215-294 กลศาสตร์วสั ดุ
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
227-331 การควบคุมคุณภาพ
227-354 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
235-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
237-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ1
237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
237-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการวัสดุ
237-220 โลหกรรมกายภาพ 1
237-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
237-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
237-302 การขึ้นรูปโลหะ
237-303 การตรวจคุณลักษณะวัสดุ
237-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
237-221 โลหกรรมกายภาพ 2
237-321 โลหกรรมเคมี
237-322 วัสดุโลหะ
237-341 วิศวกรรมเซรามิก
237-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์

74 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2. วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
16 หน่วยกิต
200-101 แนะนาวิศวกรรมศาสตร์
1 หน่วยกิต
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3 หน่วยกิต
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 หน่วยกิต
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3 หน่วยกิต
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1 หน่วยกิต
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2 หน่วยกิต
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3 หน่วยกิต
- ยุบรวมวิชาแกนและวิชาพื้นฐาน

3. กลุ่มวิชาชีพ
74 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
68 หน่วยกิต
238-202 กลศาสตร์วสั ดุ
3 หน่วยกิต
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3 หน่วยกิต
225-331 การควบคุมคุณภาพ
3 หน่วยกิต
225-346 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน 3 หน่วยกิต
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 2 หน่วยกิต
238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
1 หน่วยกิต
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3 หน่วยกิต
238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
3 หน่วยกิต
กระบวนการวัสดุ
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
3 หน่วยกิต
238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3 หน่วยกิต

- ยกเลิก
- ยกเลิก
238-303
237-330
238-221
238-321

การตรวจลักษณะวัสดุ
เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ
โลหกรรมกายภาพ 2
โลหกรรมเคมี

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

- ยกเลิก
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
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มคอ.2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน งาน
วิศวกรรมวัสดุ
การเลือกวัสดุและกระบวนการ
กลศาสตร์ความพิบตั ิและการ
วิเคราะห์
วิศวกรรมวัสดุผสม
การเสื่อมสภาพของวัสดุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
237-370
1 หน่วยกิต
238-470 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
1 หน่วยกิต
238-471 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
3 หน่วยกิต
237-371
3 หน่วยกิต
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
237-380
3 หน่วยกิต
ในงานวิศวกรรมวัสดุ
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3 หน่วยกิต
237-405
3 หน่วยกิต
238-407 กลศาสตร์ความพิบตั ิและการ
3 หน่วยกิต
237-407
3 หน่วยกิต
วิเคราะห์
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
3 หน่วยกิต
237-460
3 หน่วยกิต
237-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3 หน่วยกิต
237-480
3 หน่วยกิต
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3 หน่วยกิต
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
238-340 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3 หน่วยกิต
237-340 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3 หน่วยกิต
238-342 เทคโนโลยีแก้ว
3 หน่วยกิต
237-342 เทคโนโลยีแก้ว
3 หน่วยกิต
238-351 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 หน่วยกิต
237-351 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 หน่วยกิต
238-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3 หน่วยกิต
237-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3 หน่วยกิต
238-404 วัสดุทนไฟ
3 หน่วยกิต
237-404 วัสดุทนไฟ
3 หน่วยกิต
238-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3 หน่วยกิต
237-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3 หน่วยกิต
238-421 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ
3 หน่วยกิต
237-421 โลหวิทยาของการเชื่อมต่อโลหะ
3 หน่วยกิต
238-423 โลหกรรมการละลาย
3 หน่วยกิต
237-423 โลหกรรมการละลาย
3 หน่วยกิต
238-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3 หน่วยกิต
237-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3 หน่วยกิต
225-441 การจัดการธุรกิจสาหรับ
3 หน่วยกิต
227-467 การเป็นผู้ประกอบการ
3 หน่วยกิต
วิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ
235-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุม
3 หน่วยกิต
236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
3 หน่วยกิต
มลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ
ควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรม
237-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานและ
3 หน่วยกิต
แร่และวัสดุ
สิ่งแวดล้อม
238-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
3 หน่วยกิต
237-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3 หน่วยกิต
และสิ่งแวดล้อม
238-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ใช่ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้
รายวิชาบังคับตามหลักสูตร ให้สามารถเลือกนับเป็นรายวิชาในหมวดนี้ รายวิชาใดที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตร ให้สามารถเลือก
นับเป็นรายวิชาในหมวดนี้ได้
ได้
4. หมวดวิชาการฝึกงาน
0 หน่วยกิต
235-470 การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 320ชั่วโมง)

4. หมวดวิชาการฝึกงาน
0 หน่วยกิต
238-370 การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 320ชั่วโมง)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สาหรับรายละเอียดและเหตุผลในการปรับปรุงของแต่ละรายวิชาได้สรุปไว้ในตาราง ผนวก ช-3/1 และ ผนวก ช3/2 ดังนี้
ผนวก ช-3/1 ตารางสรุปรายวิชาที่เพิ่มในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อรายวิชาที่เพิ่มใหม่
001-101 อาเซียนศึกษา

ลักษณะ/เหตุผล

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ ง ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของประชาคม
อาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบท
โลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจสุ น ทรี ย ศาสตร์ ข องการด ารงชี วิ ต ที่ มี
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
ความสุข การจัดการความเครียด การสร้างกาลังใจ เสริมสร้างวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
แสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ ความ
ซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และ
มารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและทราบถึงหลักสาคัญของกฎหมาย การบังคับ
ใช้และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินชีวิต
และการดาเนินชีวิตประจาวัน
ในฐานะพลเมืองของประเทศ

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

เพือ่ ให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
และหลักการทางานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล
ระบบสารสนเทศ การติดต่อสือ่ สารและระบบเครือข่าย จริยธรรมความปลอดภัยฯ ศึกษาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับประยุกต์ใช้
งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
สื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต
โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการ
กาหนดค่าตัวแปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ชื่อรายวิชาที่เพิ่มใหม่
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ลักษณะ/เหตุผล
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ
และประวั ติ ค วามเป็ น มาของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประเภทของ
ทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญา หน่ วยงานที่รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ทรั พย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาในประเทศและต่ า งประเทศ การสื บ ค้ น การร่ า งสิ ท ธิ บั ต ร
ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายทางการค้ า ความลั บ ทางการค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนาเสนอโครงการ

ผนวก ช-ช/2 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม
241-101 แนะนาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-3)
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
3(3-0-3)
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
3(3-0-3)
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
3(3-0-3)
211-213 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-3)
212-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น
1(0-3-3)
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-3)
220-102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-3)
227-331 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
227-354 การจัดการการผลิตและการ
ดาเนินงาน
3(3-0-6)
229-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
227-467 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง
240-101 แนะนาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 1
3(3-0-6)
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2
3(3-0-6)
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 3
3(3-0-6)
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น
1(0-3-3)
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-3)
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-3)
225-331 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
225-346 การจัดการการผลิตและการ
ดาเนินงาน
3(3-0-6)
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
225-441 การจัดการธุรกิจสาหรับวิศวกร
และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะ/เหตุผล
-ปรับรหัสรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
-ปรับชื่อวิชาและรหัสวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับชื่อวิชาและรหัสวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับชื่อวิชาและรหัสวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
227-251 การควบคุมคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง
225-251 การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)
235-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ
2(2-0-4)
237-201 ปฎิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
1(0-3-0)
215-294 กลศาสตร์วสั ดุ
3(3-0-6)
237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
237-220 โลหกรรมกายภาพ 1
3(3-0-6)
237-221 โลหกรรมกายภาพ 2
1(1-0-2)
235-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
237-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน ใน
กระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
237-301 วัสดุโลหะ
2(2-0-4)
ไม่มี
237-322 การขึ้นรูปโลหะ

3(3-0-6)
236-200 แนะนาวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ
2(2-0-4)
238-201 ปฎิบัติการวิศวกรรมวัสดุ
1(0-3-0)
238-202 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
238-220 โลหกรรมกายภาพ 1
3(3-0-6)
238-221 โลหกรรมกายภาพ 2
1(1-0-2)
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
238-204 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน ใน
กระบวนการวัสดุ
3(3-0-6)
238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป
3(2-3-4)
238-302 โลหะนอกกลุม่ เหล็กและการ
ขึ้นรูป
3(2-3-4)
-ไม่มี

3(3-0-6)
237-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
237-303 การตรวจคุณลักษณะวัสดุ
3(2-3-4)
237-230 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และ
วัสดุ
3(3-0-6)
237-341 วิศวกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
237-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
237-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมวัสดุ
3(2-3-4)
237-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3(3-0-6)

238-320 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3(3-0-6)
238-303 การตรวจลักษณะวัสดุ
3(2-3-4)
238-330 เคมีสาหรับวิศวกรเหมืองแร่และ
วัสดุ
3(3-0-6)
238-341 วิศวกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
238-350 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
238-380 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
วิศวกรรมวัสดุ
3(2-3-4)
238-405 การเลือกวัสดุและกระบวนการ
3(3-0-6)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะ/เหตุผล
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
-เพิ่มรายวิชา
-ยกเลิก
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
237-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการ
วิเคราะห์
3(3-0-6)
237-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
3(3-0-6)
237-430 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3(3-0-6)
237-342 เทคโนโลยีแก้ว
(3-0-6)
237-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3(2-2-5)
237-404 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
237-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3(3-0-6)
237-423 โลหกรรมการละลาย
3(3-0-6)
237-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
237-443 วัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
237-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
237-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
237-471 การฝึกงานระยะยาว
235-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และ
วัสดุ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง
238-407 กลศาสตร์ความพิบัติและการ
วิเคราะห์
3(3-0-6)
238-460 วิศวกรรมวัสดุผสม
3(3-0-6)
238-430 เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค
3(3-0-6)
238-342 เทคโนโลยีแก้ว
3(3-0-6)
238-403 การออกแบบแม่พิมพ์
3(2-2-5)
238-404 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
238-406 วิศวกรรมพื้นผิว
3(3-0-6)
238-423 โลหกรรมการละลาย
3(3-0-6)
238-424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
3(3-0-6)
238-443 วัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
238-481 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
238-482 การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
- ไม่มี
236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และ
วัสดุ
3(3-0-6)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะ/เหตุผล
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา

-ปรับรหัสรายวิชา
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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
บัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาตน
พัฒนางานจากการวิจัย จะมีความพร้อมในการทางาน แก้ปัญหาได้
ง่า ย ตรงจุ ด ประยุก ต์ความรู้แ ละความสามารถมาใช้ในการพัฒนา
องค์ก รและประเทศ ที่สอดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มุ่งเน้นเทคโนโลยี
ใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์
การใช้งานวัสดุเชิงวิศวกรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนา
ตน เพิ่มพูนความรู้จากการวิจัยและจากอุตสาหกรรมจริง มีความพร้อมใน
การทางาน แก้ปัญหาได้ง่าย ตรงจุด สามารถนาความรู้และความสามารถมา
ใช้ในการพัฒนาองค์กร และประเทศ รวมทั้งภูมิภาค ASEAN ในรูปแบบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ความสาคัญ
ความสาคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
และเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไข เศรษฐกิจของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซี่ยน และประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติ
ตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อ เนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิด เป็ น ทาเป็ น มีความคิด ริเ ริ่ม สร้ า งสรรค์ และสามารถเลือ ก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มี
ทัก ษะในด้า นการทางานเป็ น หมู่ คณะ สามารถบริห ารจั ด การการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
6. มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้ ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จั กกาลเทศะ และทาหน้าที่เป็ น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
2. มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะใน
ด้า นการทางานเป็ นหมู่ค ณะ สามารถบริ ห ารจั ด การการท างานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
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2. เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง แต่ พ บว่ า มี ก าร
ปรับเปลี่ยนการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาต่างๆ น้อยมาก
โดยมีในกลุ่มวิชาบังคับเพียง 2 รายวิชา ที่เหลื อเป็นเพียง
การปรับรหัสรายวิชา ดังนั้นจึงอาจไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่
ใช้ในการอธิบายการพัฒนาหลักสูตรนี้
3. รายวิชา 283-303 การตรวจคุณลักษณะวัสดุ ควรปรับ
เป็น การตรวจลักษณะวัสดุหรือ การศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ หรือ การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4. รายวิชา 238-230 วัสดุ วิศวกรรม 238-220 โลหกรรม
กายภาพ 1 และ 238-201 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ที่เปิด
สอนในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ของปี ที่ 2 พร้ อ มกั น มี ข้ อ ดี
เพราะจะช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาภาคบรรยายที่ ดี ขึ้ น แต่
จาเป็นต้องวางหัวข้อในการสอน และตารางสอนให้ดี เพื่อให้
ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
5. Page 62 คาอธิบายรายวิชา 238-407: Cases study
ควรเป็น Case study
6. Page 63 คาอธิบายรายวิชา 238-421: heat affect
zone (HAZ) ควรเป็น heat affected zone (HAZ)
7. Page 78 คาอธิบายรายวิชา 226-215: กรุณาตรวจสอบ
เนื่องจากเหมือนมีคาอธิบายรายวิชาอื่นแทรกอยู่ด้วย

การดาเนินการ

- ปรับแก้ชื่อรายวิชา 238-303 เป็น “การตรวจลักษณะ
วัสดุ”
- เห็นชอบ และไม่มีการปรับแก้

- ปรับแก้คาผิดแล้ว
- ปรับแก้คาผิดแล้ว
- ปรับแก้คาผิด และตัดประโยคทีไ่ ม่เกี่ยวข้องออกแล้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2
ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ
1. หน้า 140 ลาดับที่ 1 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
-ปรับแก้แล้ว
คุณวุฒิของ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล ในตารางยังไม่ครบถ้วน
โดยยังขาดวุฒิ Ph.D. จาก Pens State University
2. หน้า 60 รายวิชา 238-341 วิศวกรรมเซรามิก (Ceramic -ปรับแก้แล้ว
Engineering) ขอเพิ่มในรายละเอียด ดังนี้ เพิ่ม “โครงสร้าง
ผลึกของเซรามิก, ข้อบกพร่องที่เกิดในวัสดุเซรามิก ความ
แข็งแรงและความเหนียวของเซรามิก”
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“Ceramic crustal structure, Defects in ceramics,
Strength and toughness in ceramics
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ไม่มีข้อเสนอแนะ

การดาเนินการ

-

ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่ 4
ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรศิริกุล
หมวดที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม
- โครงสร้ า งหลั ก สู ต รเน้ น เนื้ อ หาความรู้ พื้ น ฐานด้ า นวั ส ดุ
โลหะเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้
ด้านวัสดุชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อดีเนื่ องจากวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน
และอนาคตนั้นเป็นวัสดุเชิงประกอบ ซึ่งต้องอาศัยความรู้
พื้นฐานของวัสดุหลากหลายประเภท
- รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาเลือกมีความหลากหลาย
และรองรับการพัฒนาวัสดุในอนาคต เช่น วัสดุชีวการแพทย์
วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสาคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญยิ่งในภาวะปัจจุบันและอนาคต เช่น
รายวิ ช าการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและควบคุ ม ภาวะใน
อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ และการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
- เนื้อหาด้านความปลอดภัย (Safety) มีความสาคัญต่อการ
ทางานของบัณฑิตเช่นกัน หลักสูตรอาจสอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชาต่างๆ ที่มีหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกันหรืออาจจัด
รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขรูปเล่ม
1. แผนการศึกษา ปีที่ 1 (นักศึกษากลุ่มที่ 2) และ
แผนการศึกษา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
- จานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละภาคการศึกษาไม่ถูกต้อง
- ปรับแก้แล้ว
2. ภาคผนวก ช-3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- จานวนหน่วยกิตรวม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ปรับแก้แล้ว
ไม่ถูกต้อง และรายวิชาที่แสดงในตารางไม่สอดคล้องกับที่
แสดงในโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 3
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3. ภาคผนวก ฌ
ขอปรับแก้ไขชื่อและนามสกุลของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 เป็น
ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกลุ

การดาเนินการ
- ปรับแก้แล้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5
คุณศศมณ โพชนุกูล
- โดยภาพรวมแล้ว หลักสูตรปรับปรุงฯมีการเพิ่มเข้ามาของ
รายวิชา ที่น่าจะช่วยตอบโจทย์ของปรัชญาหลักสูตรที่ตั้งไว้
ได้ดีขึ้น หลักสูตรปรับปรุงฯเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เลือก
วิ ชาที่ จ ะเรี ย นได้ ม ากขึ้ น ทั้ งในส่ ว นของวิ ช าชี พ และวิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไป และถ้ า หากสามารถหาวิ ธี ก ารป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
นักศึกษา ใช้โอกาสนี้ในการเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ได้เกรด
สูงๆ แทนรายวิชาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพก็
จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ - เห็นด้วยแต่ไม่ปรับแก้ เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียน
หรื อ ธุ ร กิ จ ในท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น เนื่ อ งจากจะสามารถช่ ว ย รายวิชาเลือกเสรี หรือวิชาเลือกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิผลของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้ ในส่วนดังกล่าวได้
ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น ยางพารา เป็นต้น
หรือแม้แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AEC วิชาที่เพิ่มมาให้เลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็น่าจะไม่ได้เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ ทั้งๆที่ส่วนนี้น่าจะเป็นตลาดงานในอนาคต ถ้ามี
เนื้ อ หา หรื อ ตั ว อย่ า งของธุ ร กิ จ ในประเทศอาเซี ย น มา
อภิปรายอาจส่งผลให้นักศึกษามองในเชิงรุกมากขึ้น
- ในส่วนของวิชาภาษาเมื่อเปิดโอกาสให้เลือกได้มากขึ้น ก็
ไม่ต้องเน้นแค่เพียงภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ภาษาอื่นๆ
อาทิ ภาษาจี น ภาษามลายู ภาษาญี่ ปุ่ น น่ า จะช่ ว ยเพิ่ ม
Option ให้นักศึกษาได้ในอนาคต
- ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีการเรียนการสอน เนื่องจาก
การเรียนในชั้นเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอด
ในอนาคต
- จานวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรปรับปรุงฯ ไม่ถูกต้อง และ
รายวิชาที่แสดงในตารางไม่สอดคล้องกับที่แสดงในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดที่ 3

- ในหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก
ภาษาอื่นได้อีกอย่างน้อย 1 ภาษา

- ในหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เกี่ยวกับกฏหมายฯได้

- ปรับแก้แล้ว
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