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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร  25500081106776 

 1.2 ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and Polymeric 

      Materials 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Petrochemicals and Polymeric Materials) 

  ชื่อยอภาษาไทย  วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Eng. (Petrochemicals and Polymeric Materials) 
 

3. วิชาเอก 

       ไมมี 
 

4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบ  

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 
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  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

   

  5.3  ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

  5.4 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถใช ภาษาไทยไดเปนอยางดี  

          5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปดสอนภาคการ 

ศึกษาตน ปการศึกษา 2565 

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

  สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........ 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

       หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 วิศวกรดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ในภาคอุตสาหกรรม เชน โรงงานดานปโตรเคมี พลาสติก ยาง 

เสนใยและสิ่งทอ กาว สี และสารเคลือบผิว เปนตน และอุตสาหกรรมพื้นฐานดานวัสดุที่เกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 

  8.2 ผูสอน นักวิชาการ นักวิจัยทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ทั้งภาครัฐ เอกชนและอิสระ 

  8.3 เจาของกิจการในธุรกิจที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมพื้นฐานทางปโตรเคมี กระบวนการเคมี และ  

      เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ    

    หลักสูตร 

9.1 นายศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ 

  เลขประจำตัวประชาชน  3-1020-01141-XX-X 

  ตำแหนง รองศาสตราจารย 

 คุณวุฒิ  Dr.-Ing. (Chemical Engineering) 

Friedrich-Alexander Universitaet- Erlangen-Nuernberg, Germany (2005) 

M.Sc. (Chemical Engineering) University of Wales, UK (1998) 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

 

 9.2 นายมาณพ ปานะโปย 
  เลขประจำตัวประชาชน  3-3107-00663-XX-X 
  ตำแหนง รองศาสตราจารย 
 คุณวุฒิ  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2546) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

 
     9.3  นายอาชาไนย บัวศรี 
    เลขประจำตัวประชาชน  3-1606-00364-XX-X 
       ตำแหนง รองศาสตราจารย 
       คุณวุฒ ิ วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
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 9.4  นางสาวจันทรฉาย ทองปน 
  เลขประจำตัวประชาชน  3-1022-00143-XX-X               
  ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Polymer Science and Technology) University of Manchester  
   Institute of Science and Technology, UK (1998) 

M.Sc. (Polymer Science and Technology) University of Manchester  
Institute of Science and Technology, UK (1993)   

 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
 

9.5 นางสาวพูนทรัพย ตรีภพนาถกูล 

  เลขประจำตัวประชาชน  3-1018-00719-XX-X 

  ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

คุณวุฒิ   D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2006) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) 

 วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) 

 
9.6 นายศราวุธ ภูไพจิตรกุล 

  เลขประจำตัวประชาชน  3-1017-01612-XX-X 

  ตำแหนง อาจารย 

 คุณวุฒิ  Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science) Hohenheim University, Germany (2008) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536) 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

 

 



       5                                                       มคอ.2 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากปจจุบันประเทศตาง ๆ มีการแขงขันโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจที่รุนแรงและเขมขน 
ทำใหประเทศไทยตองปรับตัวตามไปดวย  โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่กำลังมุงสูความยั่งยืนท่ี
ยึดโยงกับการใชทรัพยากรและการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  สงผลใหเกิดโมเดลเศรษฐกิจใหม ๆ  
เชน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) ซึ่งประเทศไทยเองก็เปน
ประเทศที่มีทรัพยากรพื้นฐานทางการเกษตรอยูมากมาย  ดังนั้นการนำหลักวิชาพื้นฐานที่เปนปโตรเคมี
ดั้งเดิมมาใชในทรัพยากรที่ประเทศมีจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหประเทศพัฒนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน สาขาวิชาจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวใหทันกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางสูง การเคลื่อนยายแรงงาน การใชภาษาอังกฤษ ลวน
แลวแตเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงขึ้นได ดังนั้น สถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเขาใจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแบบเฉียบพลัน การปรับตัว และ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ควบคูกับการมี คุณธรรม และความรับผิดชอบสูง ออกไปชวยขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ชุมชน สังคม และประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
ได 

11.2   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมไทยในยุคปจจุบันเปนสังคมที่มีความแตกตางทางความคิดคอนขางมาก ซึ่งจะเปน
อุปสรรคตอความเปนเอกภาพของสังคมไทย และทำใหการพัฒนาประเทศทำไดยากขึ้น ดังนั้น สังคมไทย
ตองการการปรับตัวคอนขางมาก กลาวคือ ตองมีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และสรางความเปน
ธรรมควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ โดยตองมีการกระจายอำนาจไปยังชุมชนและสังคมระดับลางใหรูจัก
ปกครองตนเอง ควรลด เลิก การบริหารจัดการแบบสั่งการจากขางบนลงไปสูลาง ซ่ึงนอกจากจะทำให
เกิดความลาชา ขาดประสิทธิภาพแลวยังไมสอดคลองกับความตองการและวัฒนธรรมของชุมชนดวย   
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่สอนในตำราอยางเดียวจะไมสอดคลองกับการนำหลัก
วิชาความรูไปใชในการแกปญหางาย ๆ ไปจนถึงปญหาที่ซับซอนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง 
หรือ disruption ที่เนนพัฒนาสิ่งใหม ๆ รอบตัว และมองหาสิ่งที่จะสามารถตอยอดอยางรวดเร็วไดใน
อนาคต ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรควรผลิตบัณฑิตยุคใหมใหมีพ้ืนฐานความรูที่กวาง นอกเหนือจาก
ความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ซึ่งบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรยุคใหม ควรมี
ความรูทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร และการเมืองการปกครอง
ดวย กลาวคือ หลักสูตรควรมีลักษณะเปนศิลปะ วิทยาศาสตร (Liberal arts and sciences) คลาย ๆ 
กับหลักสูตรการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตของประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมี
ลักษณะเปนพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
ของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จึงควรมีลักษณะเปนพหุวิทยาการ และมีความสมดุลระหวาง
ศาสตรแขนงตาง ๆ ดวย จึงจะทำใหบัณฑิตมีการพัฒนาอยางบูรณาการ 
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 12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรควรจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรูในลักษณะแบบพหุวิทยาการ ที่มีการผสมผสานหรือ

บูรณาการความรูจากสาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาที่เกี ่ยวของ เชน วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร 

การเมือง การปกครอง และการจัดการ ผานการประมวลความรูและแกปญหาจากโจทยอุตสาหกรรมจริง

เพื่อใหบัณฑิตมีมุมมองท้ังในแนวกวางและแนวลึก รวมทั้งเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน  

มีความเปนนักวิชาชีพ และความเปนผูนำในดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มีความใฝรู

อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี ้

1. อนุกรรมการรางหลักสูตร ไดจัดสงแบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตตอการ

ปฏิบัติงานหรือศึกษาตอ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ตั้งแตปการศึกษา 

2556-ปจจ ุบ ัน ใหก ับผู ใช บ ัณฑิตที ่ครอบคลุมทั ้งกลุ มที ่ เป นภาคอุตสาหกรรม และกลุ มที ่เปน

สถาบันการศึกษาที่รับบัณฑิตเขาทำงานหรือศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดใหผูตอบแบบ

ประเมิน เปนหัวหนางานของหนวยงาน อาจารยที่ปรึกษา หรือผูดูแลนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบัน และอาจารยผูสอนตอคุณภาพของหลักสูตรฯ เพ่ือ

นำมาปรับปรุงหลักสูตร 

3. สำรวจความตองการนักศึกษาและผูปกครองของนักศึกษาในอนาคตเพื่อนำขอมูลมากำหนด

วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ 

4. เทียบเคียงหลักสูตรที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

5. อนุกรรมการรางหลักสูตร ดำเนินการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะหขอมูล  และรางหลักสูตร

ใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 

6. อนุกรรมการรางหลักสูตร ไดเชิญผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และจากภาคอุตสาหกรรม 

ทีเ่ก่ียวของกับหลักสูตรฯ มาเปนผูวิพากษและประเมินหลักสูตรเพ่ือใชประสบการณจากภาคธุรกิจชวยให

มีความทันสมัยและสอดคลองกับบริบทของศาสตรในสาขาวิชา รวมถึงชี้แนะขอบกพรองของหลักสูตรฯ 

 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

        หลักสูตรมีความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการเสริมสรางบุคคลให

มีความรูในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปญญา สามารถคนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการ 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ท่ีเปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร จำนวน 7 รายวิชา  

511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ  3(3-0-6) 

    (Calculus for Materials Engineers) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

 (General Chemistry I)  

513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

 (General Chemistry II)  

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 

 (General Chemistry Laboratory I)  

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 

 (General Chemistry Laboratory II)  

514 110 ฟสิกสท่ัวไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 3(3-0-6) 

 (General Physics for Materials Engineers)  

514 111 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไปสำหรับวิศวกรวัสดุ  1(0-3-0) 

 

 

 

(General Physics Laboratory for Materials 

Engineers) 

 

13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ท่ีเปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          จำนวน 2 รายวิชา 

600 201  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1    1*(0-3-0) 

             (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

600 202  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2    1*(0-3-0) 

             (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จำนวน 1 รายวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม           3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing)  

 

13.1.5  หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายวิชา 

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)  
 

13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จำนวน 1 รายวิชา 

 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน                                             3(3-0-6) 

 (Fundamental of Electrical Engineering)  
 

 

 13.1.7  หมวดวิชาเฉพาะ ท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  

            ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    จำนวน 19 รายวิชา 

       620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Materials)  

       620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 3(3-0-6) 

 (Ceramics Science and Engineering)  

      620 221 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 (Metals and Alloys)  

     620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส  3(3-0-6) 

 

     620312 

(Ceramics Processing)  

วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต 

(Cement Science and Technology) 

 

3(3-0-6) 

     620 341 การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Process Management)  



       9                                                       มคอ.2 
 

620 382  การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Engineering Experiments)  

620 383    การประดิษฐและสิทธิบัตร  2(2-0-4) 

 (Inventions and Patents)  

620 421 การกัดกรอนและการปองกัน  2(2-0-4) 

 

620 422 

(Corrosion and Protection) 

โลหะวิทยาเชิงกายภาพ 

(Physical Metallurgy) 

 

3(3-0-6) 

620 423 โลหะวิทยาเชิงเคมี 3(3-0-6) 

 (Chemical Metallurgy)  

620 441 หลกัการการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม 3(3-0-6) 

 (Principles of Total Productivity Improvement)   

620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6) 

 (Total Quality Management)  

620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม 3(3-0-6) 

 (Modern Production Planning and Control)  

620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Principles of Factory Diagnosis and 

Improvement) 

 

620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน     2(2-0-4) 

 (Plant Layout Improvement)  

620 451   เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน   3(3-0-6) 

 (Microscale/Nanoscale Technology)  

620 452 วัสดุระดับนาโน  3(3-0-6) 

 (Nanoscale Materials)  

620 481 ภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับการสมัครงาน 1(1-0-2) 

 (English and Skill for Job Application)  

 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น  

-ไมมี- 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญา 

สรางวิศวกรปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ที่สามารถประยุกตใชความรู คิดวิเคราะหแกปญหา 

ในอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม ปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง 

ที่เฉียบพลัน และประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมโลก 

1.2 ความสำคัญ 

เปนหลักสูตรที ่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ เพราะ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร เปนอุตสาหกรรมที่ชวยเพิ่มมูลคาและคุณคาใหแกน้ำมัน แกส

ธรรมชาติ และวัตถุดิบจากธรรมชาติไดเปนอยางมากหลายเทาตัว ผลผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุ

พอลิเมอร และอุตสาหกรรมตอเนื่องมีความจำเปนตอมนุษยในหลาย ๆ ดาน เชน ใชเปนเครื่องนุงหม ที่อยู

อาศัย สี สารเคลือบผิว กาว ยารักษาโรค สารชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ใชในดานคมนาคมและการสื่อสาร

สมัยใหม บรรจุภัณฑจากพอลิเมอร รวมทั้งทำอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดำรงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ยังชวยสรางงาน สรางรายได ใหกับผูประกอบการและ

ประเทศชาติไดอยางมาก 

 

  1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ที่มีความรู

ในเชิงทฤษฎี และสามารถบูรณาการความรูไปสูการนำไปใชจริง   

1.3.1.2 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่ม ีความเปนนักวิชาชีพดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝรูตลอดชีพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.3.1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม และเขาใจ

บริบทสังคม และความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  
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       1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ลำดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

PLO1 อธิบายความหมายและ

คุณคาของศิลปะและการ

สรางสรรคได 

        

PLO2 อภิปรายความหมายของ

ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได  

        

PLO3 ระบุความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจและ

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอ

การเปนผูประกอบการได 

        

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ

สื่อสารไดตรงตาม

วัตถุประสงคในบริบทการ

สื่อสารที่หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ไดตรงตามวัตถุประสงค 

ตลอดจนรูเทาทันสื่อและ

สารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง และนำความรูไปใช

ในการพัฒนาตนเองและ

การดำเนินชีวิต 
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ลำดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน
ได มีระเบียบวินัย ตรงตอ
เวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง  สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

        

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคใน
การสรางผลงานหรือดำเนิน
โครงการได 

        

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน อยาง

เปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา

หรือเพ่ือออกแบบ

นวัตกรรมได 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 อธิบายความรูพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ท่ีเกี่ยว 
ของกับวิศวกรรมปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร 

        

PLO11 อธิบายความสำคัญของการ

เรียนรูตลอดชีพ 

        

PLO12 ประยุกตใชความรูเพื่อ
แกปญหาที่ซับซอน  
และเช่ือมโยงปญหาที่
ซับซอนที่มีผลกระทบ 
ตอสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมจากปโตรเคมี
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ลำดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

และวัสดุพอลิเมอร โดย
คำนึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

PLO13 ประยุกตใชความรูทางดาน

การจัดการในการกำหนด

ปญหาอุตสาหกรรม คิดหา

คำตอบ และลงมือ

แกปญหาทางวิศวกรรม

ทางดานปโตรเคมีและวัสดุ

พอลิเมอรได 

        

PLO14 วิเคราะหถึงสาเหตุของ

ปญหาทางวิศวกรรม

ทางดานปโตรเคมีและวัสดุ

พอลิเมอรได 

        

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ในชอง “Cognitive Domain” ระดับตาง ๆ  
 หรือชอง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรู 

ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร

ดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

ที่มคีวามรูในเชิงทฤษฎี และสามารถ

บูรณาการความรูไปสูการนำไปใชจริง   

     

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปน 

นักวิชาชีพดานปโตรเคมีและวัสดุ 

พอลิเมอร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีความใฝรูตลอดชีพ และมีจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ 

 

    

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม  

และเขาใจบริบทสังคม และความ

เชื่อมโยงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ  

และการเมือง  

 

    

      

  2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มีแผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง กลยุทธสำคัญที่ตองดำเนินการเพื่อความสำเร็จของแผน และหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ 

พอลิเมอร ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ท่ีไมต่ำกวาท่ี อว. กำหนดภาย 

ในระยะเวลา 5 ป   

ติดตามและประเมินหลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ป 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ความตองการของหนวยงาน 

องคกร และสถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2. เอกสารประกอบการปรับปรุง

แกไขหลักสูตร 

แผนการสงเสริมการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญภายใน

ระยะเวลา 2 ป 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแก

อาจารย เพ่ือสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมการประเมินผลที่เนน

พัฒนาการของผูเรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอก

หลักสูตรท่ีเนนทักษะการ

เรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแกคณาจารย 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรูดวยตนเอง 

4. จำนวนรายวิชาที่ใชการ
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการ
ของผูเรียน 

5. ผลการประเมินการมีสวนรวม
ของผูเรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 

การประเมินผลของอาจารยตาม

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตรท่ีครอบคลุมผลการเรียนรู 

ท้ัง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

ภายในระยะเวลา 2 ป 

พัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารยที่เนนการสอนดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู 

ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  ทักษะในการ

วิเคราะหและสื่อสาร 

1. จำนวนโครงการการพัฒนา

ทักษะการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรูท้ัง 

5 ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอทักษะการสอน

ของอาจารยที่มุงผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดาน 

 

 

 



       16                                                       มคอ.2 
 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ  
   จ ัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1  

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกำหนดตาง ๆ  ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
             มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
 
  1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมม ี
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาตน   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
 

  2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1 ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม และ/หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เกี่ยวของกับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

   2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

  2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
        2.3.1  นักศึกษาสวนใหญยังมีพ้ืนฐานความรูไมเพียงพอ 
            2.3.2  การปรับตัวของนักศึกษาเมื่อเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาตองศึกษาหา
ความรูดวยตนเองนอกหองเรียนมากกวาในระดับมัธยมศึกษา ตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมี
กิจกรรมทั้งการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถบริหารเวลาให
เหมาะสม 
            2.3.3  นักศึกษาควรไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง   
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2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 ภาควิชาฯ จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเขาใหมกอนเปด 

ภาคศึกษา เชน โครงการสอนเสริมวิชาเคมีทั่วไปและวิชาแคลคูลัสใหกับนักศึกษาเขาใหม เพ่ือเปนการปรับ
พ้ืนฐานของนักศึกษาเขาใหม เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาใหมไดซักถามความรูกับอาจารยผูสอนอยางใกลชิด 
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนโดยมุงเนนความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตอง ตลอดจนจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
เพื่อใหนักศึกษาเขาใหมไดทำความรูจัก และสรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือน รุนพ่ี และอาจารยผูสอน เพ่ือ
สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนกอนเปดภาคการศึกษา  
           2.4.2  ภาควิชาฯ สงเสริมและจัดกิจกรรมใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบนักศึกษาในที่ปรึกษาเพ่ือ
แนะนำวิธีการเรียนที่ถูกตอง รับทราบปญหาของนักศึกษา และหาแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
           2.4.3  ภาควิชาฯ สงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 

 

 

  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ชั้นปที่  จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ชั้นปที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 90 90 
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            2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียม 
แบบเหมาจาย 

3,420,000 6,840,000 10,260,000 13,680,000 13,680,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายรับ 3,520,000 6,940,000 10,360,000 13,780,000 13,780,000 

      

  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดำเนินการ      

คาใชจายบุคลากร 1,647,719 1,730,105 1,816,610 1,907,441 2,002,813 

คาใชจายดำเนินงาน 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 

ทุนการศึกษา - 120,000 120,000 120,000 120,000 

คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

รวม (ก) 3,367,719 5,290,105 7,096,610 8,907,441 10,002,813 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 500,000 700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 

คาครุภัณฑเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

คาสิ่งกอสราง - - - - - 

รวม (ข) 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 

รวม (ก)+(ข) 4,867,719 6,990,105 8,996,610 11,007,441 12,302,813 

จำนวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 54,085.77  38,833.92          33,320.78          30,576.23       34,174.48       

  

หมายเหตุ : คาใชจายสูงสุดตอคนตอป 54,086 บาท 
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           2.7  ระบบการศึกษา 

   []  แบบชั้นเรียน 

   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   [    ]  แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 

   [    ]  อื่น ๆ (ระบุ) 
 
  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

    โครงสรางหลักสูตร  

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       จำนวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

   วิชาบังคับ  จำนวน  24 หนวยกิต 

   วิชาเลือก                         จำนวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมนอยกวา   104 หนวยกิต 

   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       จำนวน          30 หนวยกิต 

   กลุมวิชาบังคับ       จำนวน   68 หนวยกิต 

   กลุมวิชาเลือก  จำนวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 
   3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 รหัสวิชา  

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

        กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   

     SU101 – SU109  วิชาบังคับ  

     SU110 – SU199  วิชาเลือก  
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     กลุมวิชาภาษา   

     SU201 – SU209  วิชาบังคับ  

     SU210 – SU299  วิชาเลือก  

     กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

     SU301 – SU309 วิชาบังคับ  

     SU310 – SU399  วิชาเลือก  

     กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

     SU401 – SU409  วิชาบังคับ  

     SU410 – SU499  วิชาเลือก 

 

     หมวดวิชาเฉพาะ  

     กำหนดไวเปนเลข 6 หลักโดยแบงออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เปนเลขประจำหนวยงานหรือกลุมวิชาท่ีรับผิดชอบวิชานั้น ๆ 

ดังนี้  

    511 สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

    513 สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

    514 สาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

    600     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

611 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                             

    615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการ

และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
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  เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

เลขตัวแรก   หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 

    1  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที่  1 และ 2 

    2  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที ่ 2  

    3    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที่  3  

    4  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปที่  4 
     เลขตัวที่สอง  หมายถึง     กลุมของรายวิชา   คือ 

    0  = กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

    1  = กลุมวิชาทางวัสดุศาสตรและพอลิเมอร 

    2  = กลุมวิชาทางเทคโนโลยีพอลิเมอร 

    3  = กลุมวิชาทางยางและสิ่งทอ 

    4  = กลุมวิชาทางสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 

    5  = กลุมวิชาทางกระบวนการและการออกแบบ 

    6  = กลุมวิชาทางการบริหารจัดการ 

    7  = กลุมวิชาอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

    8  = กลุมวิชาอื่น ๆ ทางภาษาและสิ่งตีพิมพ 

    9  = กลุมวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัย 

หลักสุดทายของเลขสามหลักหลัง     หมายถึง      ลำดับทีข่องรายวิชา 

 
    3.1.3.2 การคิดหนวยกิต 

    รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที ่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั ่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

              การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที ่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั ่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำ

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 ในแตละรายวิชากำหนดเกณฑในการคำนวณหนวยกิตจาก  จำนวนชั่วโมงบรรยาย 

(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหาร

ดวย 3  ซ่ึงมีวิธีคิด  ดังนี ้
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     จำนวนหนวยกิต = บ + ป + น 
                3 
   การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ 

เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจำนวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง สาม และส่ี อยูในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวทีส่องบอกจำนวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
      เลขตัวที่สามบอกจำนวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
      เลขตัวที่สี่บอกจำนวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห 
 
 
 

   3.1.3.3  รายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 วิชาบังคับ จำนวน 24  หนวยกิต 

 กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU101  ศิลปะศิลปากร                                      3(3-0-6) 

 (Silpakorn Arts) 

SU102  ศิลปากรสรางสรรค  3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn) 
 

กลุมวิชาภาษา   

SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era) 

SU202*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

 (English for International Communication) 

SU203            ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค  3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills) 

 

 กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

SU301   พลเมืองต่ืนรู  3(3-0-6) 

 (Active Citizen) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแต B1 ข้ึนไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแต B2 ข้ึนไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะไดรับผลการศึกษาเปน S (Satisfactory) และไดรับหนวยกิตสะสมโดยไมนำมาคำนวณคาผลการเรียนเฉลี่ย 
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กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 

(Innovation and Design) 

 

วิชาเลือก จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 

(Man and Creativity) 

SU111 บาน         3(3-0-6) 

(Home) 

SU112 ความสุข         3(3-0-6) 

(Happiness)  

SU113 การตั้งคำถามและวิธีการ       3(3-0-6)  

(Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology) 

SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ        3(3-0-6)  

 (Food for Health)  

SU116 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6)  

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 

 (Art and Visual Culture)  

SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia) 

SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

SU120 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 

 (Thai Studies) 
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SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 

 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต        3(3-0-6) 

 (Applied Meditation) 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

 (Ways of Life in Multicultural Society) 

SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน       3(3-0-6) 

 (Contemporary World Affairs) 

SU125 มนุษยกับการคิด         3(3-0-6) 

 (Man and Thinking) 

SU126   ศิลปะและส่ือรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน     3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

SU128 การตีความศิลปะ        3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts) 

SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills) 

SU130 การพัฒนาการคิด        3(3-0-6) 

 (Thinking Development) 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Information Management) 

SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษท่ี 3     3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

SU133  การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน      3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management) 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

SU135  ศิลปะการดำรงชีวิต       3(3-0-6)  

 (Art of Living)  
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SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 

 (Technology of Appliances in Daily Life)  

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย      3(3-0-6)  

 (Communication Technology and Human)  

SU138 ไฟฟากับชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 

 (Electricity and Everyday Life) 

SU139 การพัฒนาภาวะผูนำ       3(3-0-6) 

 (Leadership Development) 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology) 

SU141   การแกปญหาแบบสรางสรรค      3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving) 

SU142 ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 

 (ASEAN Music) 

SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง       3(3-0-6)  

 (Aesthetics of Listening)  

SU144 สมาธิในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life) 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 

 (Thai Society and Culture) 

SU146 โครงการพระราชดำริ       3(3-0-6) 

 (Royal Initiative Projects) 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล       3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound) 

SU148 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 

 (Dynamics of Thai Society)  

SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6) 

 (Health Care)   

SU150 ภาพยนตรวิจักษ  3(3-0-6) 

 (Film Appreciation)  
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SU151   ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ  3(3-0-6) 

  (Understanding  Ancient World Civilization) 

SU152  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค   3(3-0-6) 

  (Thai Wisdom and Creativity) 

SU153  สุนทรียศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

   (Basic Aesthetics)  

SU154  การออกแบบและการสรางสรรคในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 

   (Desgin and Creation in Oriental Arts)  

SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ  3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art) 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Art in Thai Society and Culture) 

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life) 

SU158 การออกกำลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life) 

 

กลุมวิชาภาษา   

SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน    3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

SU211 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารดานวัฒนธรรม      3(3-0-6)  

 (French for Cultural Communication)  

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 

 (Thai Language for Life Development) 

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ       3(3-0-6) 

 (Chinese for Careers) 

SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน      3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays) 
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SU216  การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ  3(3-0-6) 

  (English Reading for Criticism) 

SU217  การนำเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

  (Creative Pitching and Presentation in English) 

SU218  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

  (English for Science and Technology) 

 

กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี       3(3-0-6)  

 (Gender and Sexuality)  

SU313 ธรรมชาติวิจักษ        3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation) 

SU314 รักษนก         3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย        3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว        3(3-0-6) 
 (White Internet) 

SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy) 

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน    3(3-0-6)  

 (Science and Technology for Sustainable Development)  

SU320  โลกแหงนวัตกรรม        3(3-0-6)  

 (World of Innovations)  
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SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)  

 (Materials and Environmental Impacts)  

SU322  การดูแลสัตวเลี้ยง        3(3-0-6) 

 (Pet Care) 

SU323 จิตสาธารณะ        3(3-0-6) 

 (Public Mind) 

SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Clean Technology In Industries) 

SU325 ภูมิภาคโลก   3(3-0-6) 

 (World Regions)    

 

กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management) 

SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension) 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต    3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6)  

 (Amazing Biotechnology Products)  

SU414  ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต     3(3-0-6)  

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานสำหรับผูประกอบการ    3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 

 (Digital Business) 
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      หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไมนอยกวา  104  หนวยกิต ประกอบดวย 

  (1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 105  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ      3(3-0-6) 

    (Calculus for Materials Engineers)    

513 101  เคมีท่ัวไป 1        3(3-0-6) 

  (General Chemistry I) 

513 102  เคมีท่ัวไป 2        3(3-0-6) 

  (General Chemistry II)  

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1       1(0-3-0) 

  (General Chemistry Laboratory I) 

513 104   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2       1(0-3-0) 

  (General Chemistry Laboratory II) 

 514 110    ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ    3(3-0-6) 

     (General Physics for Materials Engineers)  

 514 111    ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไปสำหรับวิศวกรวัสดุ    1(0-3-0) 

          (General Physics Laboratory for Materials Engineers) 

611 161    การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม     1(1-0-2) 

   (Safety Management in Industries) 

611 171   วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน     2(1-3-2) 

   (Introduction to Computational Materials Science and Engineering)  
614 201    เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 
        (Engineering Drawing)    
615 112    กลศาสตรวิศวกรรม       3(3-0-6) 
    (Engineering Mechanics) 
618 120        วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
       (Fundamental of Electrical Engineering)  
620 101   วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
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 (2) กลุมวิชาบังคับ   จำนวน 68 หนวยกิต  ประกอบดวย 

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1*(0-3-0) 

                (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1*(0-3-0) 

                  (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

611 201  อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1    3(3-0-6) 

  (Thermodynamics for Chemical Process Engineers I) 

611 202   หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 

  (Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 

611 203  ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 

  (Chemical Reactions in Chemical Process Industries) 

611 204   วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 

 (Mathematical Methods for Chemical Process Engineers) 

611 205   อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2    3(3-0-6) 

  (Thermodynamics for Chemical Process Engineers II) 

611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร     2(2-0-4) 

  (Basic Principles of Polymer Science) 

611 212   การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1     2(2-0-4) 

   (Polymer Characterization I) 

611 213   ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1      1(0-3-0) 

   (Polymer Science Laboratory I) 
611 281         ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน     3(3-0-6) 

                      (English for Basic Standardized Test Preparation)  

611 301  ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1   3(3-0-6) 

(Transport Phenomena for Petrochemical and Polymeric Materials I)  

611 302  ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2   3(3-0-6) 

(Transport Phenomena for Petrochemical and Polymeric Materials II)  

611 303      ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี       1(0-3-0)  

           (Chemical Process Engineering Laboratory) 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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611 304     จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ     3(3-0-6) 

    (Chemical Kinetics and Reactor Design) 

611 311   การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2     3(3-0-6)

    (Polymer Characterization II) 

611 312    ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2      1(0-3-0) 

   (Polymer Science Laboratory II) 

611 313    สารเติมแตงพลาสติก       2(2-0-4) 

   (Plastic Additives)   

611 314     การสังเคราะหพอลิเมอร        3(3-0-6) 

  (Polymer Synthesis) 

611 321   วิทยากระแสและกระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร    3(3-0-6) 

   (Rheology and Polymer Processing)  

611 322   ปฏิบัติการกระบวนการข้ึนรูปและทดสอบพอลิเมอร    1(0-3-0) 

   (Polymer Processing and Testing Laboratory)    

611 331    เคมีและเทคโนโลยีของยาง       2(2-0-4) 

  (Rubber Chemistry and Technology)     

611 341    สมบัติของพอลิเมอร       3(3-0-6) 

   (Properties of Polymers) 

611 361    การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 

   (Applications of Probability and Statistics for Chemical Process  

   Engineers) 

611 381    ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิศวกรวัสด ุ    2(2-0-4) 

   (Communicative English Skills for Materials Engineers) 

611 431    เทคโนโลยีเสนใยและส่ิงทอ       2(2-0-4) 

  (Fiber and Textile Technology)  

611 451   กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี     3(3-0-6) 

   (Chemical Processes in Petrochemical Industries) 

611 461        การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรเชิงบูรณาการ            3(2-3-4) 

                    (Integration Problem Solving for Petrochemical and  

                    Polymeric Material Industrial) 
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611 491    สัมมนา         1*(0-3-0)  

    (Seminar) 

611 492     โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1   1*(0-3-0) 

    (Directed Research Project for Petrochemistry Students I) 

611 493     โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2   2*(0-6-0) 

    (Directed Research Project for Petrochemistry Students II) 

620 382  การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Engineering Experiments)  

620 481  ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับการสมัครงาน      1(1-0-2) 

 (English and Skills for Job Application)  
 
 (3) กลุมวิชาเลือก  จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้ 

611 221   พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

              (Polymer with Environment) 

611 222   เศรษฐกิจหมุนเวียน       3(3-0-6) 
   (Circular Economy)  

611 223     รีไซเคิลขยะพลาสติกดวยวิธีเชิงกลและการประยุกตใชเชิงพาณิชย   2(2-0-4) 

  (Mechanical Recycling of Plastic Waste and Commercial Applications) 

611 271  พลังงานทดแทน        3(3-0-6)  

 (Renewable Energy) 

611 305    หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีขั้นสูง   3(3-0-6) 

   (Advanced Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 
611 306    เครื่องมือวัดพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 

   (Basic Measuring Instruments in Chemical Process Industries) 

611 315  พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน       3(3-0-6) 

    (Introduction to Biopolymers) 
611 316   วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน    3(3-0-6) 

  (Introduction to Polymer Nanocomposites) 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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611 317    เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปงและเซลลูโลส     3(3-0-6) 

    (Starch and Cellulose Conversion Technology)  
611 323    พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน       3(3-0-6) 
   (Introduction to Conducting Polymers) 
611 342    คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค     3(3-0-6) 
    (Colloids and Interfaces) 
611 343  วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 
              (Materials for Energy and Environmental Technologies) 
611 351    อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคมี      3(3-0-6) 
    (Chemical Process Industries) 
611 352    การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน         3(3-0-6) 
    (Introduction to Environmental Catalysis)   
611 353    เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา      3(3-0-6) 
     (Chemistry of Catalytic Processes) 
611 371     เคมีอุตสาหกรรม        2(2-0-4) 
    (Industrial Chemistry)  
611 372    การฝกงานในอุตสาหกรรม     1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
               (Industrial Training) 
611 401    การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
    กระบวนการเคมี 
   (Numerical Method Analysis in Chemical Process Industries)  
611 402    เทคโนโลยีปโตรเลียม       3(3-0-6) 
   (Petroleum Technology) 
611 411    พอลิเมอรสมรรถนะสูง       3(3-0-6) 
   (High Performance Polymers)  
611 412   การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสดุ    3(2-2-5) 
   (Computer Applications in Materials Engineering) 
611 413    วัสดุคอมพอสิต        3(3-0-6) 
   (Composite Materials) 
611 414   ฟงกชันนอลพอลิเมอร       3(3-0-6) 
   (Functional Polymers)   
611 415    บรรจุภัณฑเบื้องตน       3(3-0-6) 
   (Introduction to Packaging) 
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611 416   ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน       3(3-0-6) 

  (Introduction to Polymer Physics)  
611 417    การแตกสลายของพอลิเมอรและการทำใหพอลิเมอรเสถียรเบื้องตน  2(2-0-4) 
               (Introduction to Polymer Degradation and Stabilization) 
611 421    เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก      2(2-0-4) 
  (Injection Molding Technology) 
611 422    วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว     3(3-0-6) 
  (Coating Science and Technology) 
611 423   เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว      3(3-0-6) 
               (Adhesion and Adhesives Technology) 
611 424   พอลิเมอรชีวการแพทย       2(2-0-4) 
   (Biomedical Polymers) 
611 425    เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการ      3(3-0-6) 
               ประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร   
              (Nanostructure Fabrication Technology and  
              Applications in Petrochemical and Polymer Industries) 
611 432   เคมีสีและการวัดสี       2(2-0-4) 
    (Color Chemistry and Measurement) 
611 433   เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ      3(3-0-6) 
   (Dyeing and Printing Technology) 
611 434  เทคโนโลยีของยาง       2(2-0-4) 
   (Rubber Technology) 
611 452    การออกแบบและการจำลองแมพิมพ     3(2-2-5) 
   (Mold Design and Simulation) 
611 453    การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม    3(3-0-6) 
   (Materials Selection and Engineering Design) 
611 454   กระบวนการแยก        3(3-0-6) 
   (Separation Processes) 
611 455   พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุมในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   กระบวนการเคมี  
   (Process Dynamics and Control in Chemical Process Industries) 
611 462     การวางแผนการเงินและการลงทุน      3(3-0-6) 
        (Financial and Investment Planning) 
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611 471     การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม      1(0-3-0) 

    (Industrial Plant Studies) 
620 211   วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส      3(3-0-6) 
   (Ceramics Science and Engineering)   

620 221   โลหะและโลหะผสม       3(3-0-6) 

  (Metals and Alloys)  

620 311   กระบวนการผลิตเซรามิกส      3(3-0-6) 

  (Ceramics Processing)    

620 312  วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต       3(3-0-6)  
  (Cement Science and Technology)  

620 341   การจัดการกระบวนการธุรกิจ      3(3-0-6) 

  (Business Process Management)      

620 383    การประดิษฐและสิทธิบัตร       2(2-0-4) 

   (Inventions and Patents)     

620 421   การกัดกรอนและการปองกัน      2(2-0-4) 

   (Corrosion and Protection)  

620 422    โลหะวิทยาเชิงกายภาพ       3(3-0-6) 

    (Physical Metallurgy) 

620 423    โลหะวิทยาเชิงเคมี       3(3-0-6) 

    (Chemical Metallurgy) 

620 441  หลกัการการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม    3(3-0-6) 

             (Principles of Total Productivity Improvement) 

620 442    การจัดการคุณภาพโดยรวม      3(3-0-6) 

   (Total Quality Management) 

620 443  การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม     3(3-0-6) 

            (Modern Production Planning and Control) 

620 444  หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ    3(3-0-6) 

           (Principles of Factory Diagnosis and Improvement) 

620 445  การปรับปรุงผังโรงงาน           2(2-0-4) 

  (Plant Layout Improvement) 
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620 451   เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน       3(3-0-6) 

  (Microscale/Nanoscale Technology)   

620 452   วัสดุระดับนาโน        3(3-0-6) 

 (Nanoscale Materials)   

 
         หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือวิชาท่ี
สอนในมหาวิทยาลัยอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะตองนำไปคิดคาระดับเฉลี่ยในกลุมวิชาบังคับ
และวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด 
  รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 

511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ   3(3-0-6) 

513 101 เคมีทั่วไป 1   3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1   1(0-3-0) 

514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ   3(3-0-6) 

514 111 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไปสำหรับวิศวกรวัสดุ   1(0-3-0) 

611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณ 2(1-3-2) 

รวมจำนวน 19 

 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
 

3(2-2-5) 

SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

513 102 เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2    1(0-3-0) 

611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6) 

620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

รวมจำนวน 20 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1*(0-3-0) 

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1   3(3-0-6) 

611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 
 

3(3-0-6) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม   
 

3(2-3-4) 

………………….. วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจำนวน 18 

 

 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค  3(3-0-6) 

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1*(0-3-0) 

611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 

611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2   3(3-0-6) 

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร   2(2-0-4) 

611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1   2(2-0-4) 

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1   1(0-3-0) 

611 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน 3(3-0-6) 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

รวมจำนวน 20 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู 3(3-0-6) 

611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 3(3-0-6) 

611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ 3(3-0-6) 

611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2   3(3-0-6) 

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 1(0-3-0) 

611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร   3(3-0-6) 

611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกร 

กระบวนการเคมี   

3(3-0-6) 

รวมจำนวน 19 

 

 

 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

611 302 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2 3(3-0-6) 

611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี    1(0-3-0) 

611 313 สารเติมแตงพลาสติก   2(2-0-4) 

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร   3(3-0-6) 

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการข้ึนรูปและทดสอบพอลิเมอร   1(0-3-0) 

611 331 เคมีและเทคโนโลยีของยาง   2(2-0-4) 

611 341 สมบัติของพอลิเมอร   3(3-0-6) 

611 381 ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิศวกรวัสด ุ 2(2-0-4) 

620 382 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจำนวน 20 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ   2(2-0-4) 

611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3(3-0-6) 

611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

เชิงบูรณาการ 

3(2-3-4) 

611 491 สัมมนา 1*(0-3-0) 

611 492 

620 481 

โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1   

ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับการสมัครงาน 

1*(0-3-0)  

1(1-0-2) 

………………….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 2 

รวมจำนวน 14 

 

 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

SUXXX 

611 493 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2 

3 

2*(0-6-0) 

………………….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 

………………….. วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจำนวน 10 

 

 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณคาและความงามของธรรมชาติ งานสรางสรรคทางศิลปะ ทัศนศิลป 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปตยกรรม ทั ้งของไทยและ
ตางประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries, and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู  ผ านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจกรรม

สรางสรรค การพัฒนาทักษะการเปนผูนำและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู และการทำงานอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของนักศึกษา   
การปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหกับนักศึกษา  โครงการ
สรางสรรคในประเด็นที่สนใจภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเกิดการรับรูหรือการ
เปลี่ยนแปลง  

  Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest 
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งที่เปนนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตาง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปจจุบัน  ปจจัยที่เอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและผลผลิต
ของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห
ขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  Evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 
period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 

 SU111 บาน  3(3-0-6) 

 (Home) 

  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคำวาบาน ความเปน

พื ้นที ่ เทคโนโลยีและการออกแบบบาน เพศสภาพกับบาน บานในบริบทของการทองเที ่ยว    

โลกาภิวัตน ความเปนชาติ คนไรบาน การเนรเทศ และการนำเสนอความเปนชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 

word ‘ home’ ; space, technology and home design; gender and home; home in 

context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 

presentation of nationality. 

  

SU112 ความสุข 3(3-0-6) 

 (Happiness)  

  ความหมาย วิทยาศาสตร และจิตวิทยาแหงความสุข การจัดการความสุข นิสัยสรางสุข   

กลยุทธเพิ่มความสุขดวยการคิดบวก การออกกำลังกาย อาหาร และการฝกสติ 

  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 

mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งคำถามและวิธีการ 3(3-0-6)  

 (Asking Questions and Methods)  

  การตั้งคำถามรูปแบบตาง ๆ ตามศาสตรและสาขาวิชา การตั้งคำถามเพื่อสรางและแสวงหา

ความรู วิธีการตั้งคำถาม การตั้งคำถามโดยบูรณาการศาสตรและศิลป   

  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to 

create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions 

by integrating science and arts. 

 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology) 

  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสำคัญของเทคโนโลยี 

ที่ขับเคลื่อน สรางมูลคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐ  ระบบ

ประมวลผลกลุมเมฆ อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีดานการเงินและโครงขายบัญชี

ธุรกรรมออนไลน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 

technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 

Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 

chain; other related technologies. 

  

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Food for Health)  

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 

ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ 

ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 

hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 

nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, 

and packaging; food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ผลงานและ

แนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนคนสำคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in 

Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art 

works and creative concepts of key artists. 

 
 SU117    ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น           3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจาก

ปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมโลก 
 Visual cultural products in art, design and architecture influenced by philosophical, 

political, social, economic, scientific and technological factors of a global society. 
  
SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั้งถิ ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปตยกรรมที่เกี ่ยวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปนเอกลักษณของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

    Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 

  
SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอานและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสำคัญในวรรณกรรม 

คุณคาของวรรณกรรม ประโยชนของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
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SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมการแตงกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
 Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religions and 

beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
       Fieldwork required. 
 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
     ความรูพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน 

เริ่มตั้งแตการเกิดจนกระท่ังวาระสุดทายของชีวิต 
     Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรูทฤษฎี และการฝกสมาธิประยุกต ผานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองดาน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค 
   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
   Learning theory and meditation practice through self- development activities 

in terms of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required.     
 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
   ความเขาใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ 

การดำรงชีวิตของกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน
และการอยูรวมกัน 

   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural 
society for peaceful co-existence. 
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SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
   การวิเคราะหรากฐานดานประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของเหตุการณสำคัญในปจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณเหลานั้นกับผลกระทบตอสังคมโลก 
          Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural 

phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global 
community. 

 

 SU125 มนุษยกับการคิด  3(3-0-6) 

 (Man and Thinking) 

  ความสำคัญของการคิด ความคิดแบบเปนเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห

และสังเคราะห การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน การคิดแบบ

สรางสรรค การคิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 

synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 

creative thinking;  innovative thinking. 

  

SU126   ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน 3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

  การศึกษาพื้นที่ตัวอยาง พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ ของศิลปะและสื่อรวมสมัย

ประยุกตทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใชเพื่อการพัฒนาชุมชน สำหรับเปนตนแบบแกผูเรียน

ในการสรางสรรคผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts 

and media in the Eastern and Western world for community development as a 

model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 

seeking. 
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SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

  ที่มา กระบวนการเรียนรู และการตีความ ระบบสัญลักษณที่มีความแตกตางกัน   ในแตละ

วัฒนธรรม  ความเขาใจระบบสัญลักษณที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผานสื่อรวมสมัยตาง ๆ การ

เรียนรูตลอดชีวิตในสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 

culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 

contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

  

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts) 

  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรูในความ

แตกตางทางพหุว ัฒนธรรม  การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สำนึกทางจริยธรรม  

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness 

of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical 

consciousness; social and personal responsibility. 

  

SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills) 

  ความสำคัญของการรูสารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือชวยคน และการ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื ่อการสรางงานและการอางอิงขอมูลรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะห

กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรูขาวสาร และความสัมพันธของสารสนเทศกับ

ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไรพรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  

information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 

information production process; freedom of information; relationship between 

information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 

borderless society. 
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SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Development) 

  ความหมาย ความสำคัญของการคิค  การคิดกับการทำงานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดท่ีสำคัญในศตวรรษ ท่ี 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 

  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 

  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 

for life and social development.  

  Fieldwork required. 

 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Information Management) 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล  

การวิเคราะหและการนำเสนอขอมูล การจินตทัศนขอมูล การทำรายงานและการนำเสนอ 

กรณีศึกษา 

  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 

  

SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

  ปรากฏการณทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุน ิยมวิทยา  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณทางดาราศาสตร   การสังเกตการณ

ทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและดาวฤกษ การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณและ

เหตุการณในสหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 

forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 

observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 

life; phenomena and events in the third millennium.     
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SU133  การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน 3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management) 

  การใชแสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษพลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษน้ำ การอนุรักษน้ำใช

ภายในบาน การระบายอากาศแบบไมใชพลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการ

มูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  Natural lighting for household energy conservation; water conservation 

garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 

solid waste composting; household hazardous waste management. 

 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

   บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจบุัน 

แนวโนมในอนาคต ความรูพ้ืนฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษา  ความมั่นคง กฎหมาย

และจริยธรรมที่เกี่ยวของ  

   Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 

applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 

information. 

 

SU135  ศิลปะการดำรงชีวิต 3(3-0-6)  

 (Art of Living)  

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ

ตอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การสื่อสารและการแสดงออก  การสรางความสุข

ใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสำเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน  การทำงานและการ

ดำรงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 

responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 

expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 

working and living. 
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SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  

 (Technology of Appliances in Daily Life)  

  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หนาที่ และอุปกรณพื้นฐานของ

เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน  

  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 

  

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย 3(3-0-6)  

 (Communication Technology and Human)  

  วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีการสื ่อสาร เทคโนโลยีการสื ่อสารในปจจุบันและแนวโนม   

ในอนาคต อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและการนำไปใชงานในชีวิตประจำวัน ภัยคุกคามและความ

ปลอดภัย 

  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 

threats and security. 

  
SU138 ไฟฟากับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
    การผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานน้ำ แสงอาทิตย ลม น้ำมัน และแกสธรรมชาติ  

การสงจายและจำหนายพลังงานไฟฟา การคำนวณคาไฟ การเลือกใชอุปกรณไฟฟา การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟา การประหยัดไฟฟาในบานพักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน 

   Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, wind, 
oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and 
factories; sustainable electricity production and usage. 
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SU139 การพัฒนาภาวะผูนำ 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
   ทฤษฎีความตองการของมนุษยและภาวะผูนำ ทักษะจำเปนในการเปนผูนำ การพัฒนา

ภาวะผ ู นำ ความแตกตางของว ัฒนธรรมสำหรับผ ู นำ การสรางทีม การสร างแรงจ ูงใจ   
มนุษยสัมพันธ การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง การสื่อสารและการควบคุม 
และการจัดการความเครียด 

   Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

  

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology) 

  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอนและ

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหลง

พลังงานทดแทนการเลือกใชและการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 

electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable 

energy resources; selection and management of renewable energy. 

  

SU141   การแกปญหาแบบสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving) 

  ปญหา ปจจัยและสาเหตุของปญหา การเขาใจปญหา รูปแบบของปญหา ขั ้นตอน    

การแกไขปญหา  ขั้นตอนวิธ ี การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแกไขปญหาดวยขั้นตอนวิธี การคิดเชิง

วิกฤตและแนวคิด ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงที่มาของขอมูล การเขาใจที่มาของ

ขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริงความมีเหตุผลและความนาเชื่อถือ 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 

problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem 

solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources 

of information; understanding the sources of information, evidence, and facts; 

validity and reliability. 
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 SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Music) 

  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสำคัญ ศิลปนดนตรีอาเซียน ความสัมพันธของ

ดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 

ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs 

and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music 

and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 

 SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง 3(3-0-6)  

 (Aesthetics of Listening)  

  การฟงเพลงและการวิเคราะหองคประกอบดนตรี การประยุกตใชศิลปะการฟงเพื่อ   

การพัฒนาการเรียนรูทางดานดนตรีและการวิจารณดนตรี 

  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for 

the development of music learning and music criticism. 

  

SU144 สมาธิในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life) 

  การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน หลักของการทำสมาธิ วิธีการทำสมาธิแบบตาง ๆ ประโยชน

ของสมาธิในชีวิตประจำวัน การเรียนและการทำงาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความสำคัญ

ของคุณธรรมในการฝกสมาธิและการใชชีวิตประจำวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 

benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 

management; importance of morality in meditation practice and daily life. 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Society and Culture) 

  ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมท้ัง

เงื่อนไขและปญหาตาง  ๆที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโนมและทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures 

from the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes 

of Thai society, and conditions and problems that affect current population’s way of life; 

multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

 

SU146 โครงการพระราชดำริ 3(3-0-6) 

 (Royal Initiative Projects) 

  ปรัชญา ความหมาย และความสำคัญของศาสตรพระราชา ความเปนมาของโครงการพระราชดำริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ปา อาชีพ และวิศวกรรม  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม แนวทางการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 

  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to 

soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 

philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 

communities, society, and the nation. 

  Field trips required. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound) 

  โครงสราง หลักการเบื้องตน รูปแบบตาง ๆ ของภาพและเสียงที่อยูในรูปของดิจิทัล วิธีการ

สราง ภาพและเสียงท่ีมีการผสมผสานกันอยางเหมาะสมเกิดเปนงานท่ีมีคุณคา 

  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works.

  

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Dynamics of Thai Society) 

  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังดานประวัติศาสตร มรดกวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา และคานิยมในดานภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบดานอื่น ๆ ที่มีผลตอสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 

heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 

politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society.   

 

SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  

 (Health Care)    

  แนวทางการดูแลตนเองสำหรับโรคและอาการเจ็บปวยเบื้องตน หลักการใชยาพื้นฐาน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใชยา และโทษจากยาเสพติด 

  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles 

on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, 

and drug addiction. 
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SU150 ภาพยนตรวิจักษ  3(3-0-6)  

 (Film Appreciation)    

  องคประกอบพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรท่ีคัดสรรทั้งในดานโครงสราง ความเปนมา

ประเภท และสไตลการนำเสนอ เพ่ือพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม 

 Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the 

films. 

 

SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 

 (Understanding  Ancient World Civilization) 

  ความหมายของคำวาอารยธรรม ประวัติและความเปนมาของอารยธรรมโบราณที่สำคัญ 

ความเหมือนและความแตกตางของแตละอารยธรรมท่ียังมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยในปจจุบัน  

     The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 

still have an impact on today’s society. 

 

SU152 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

 (Thai Wisdom and Creativity) 

  ความฉลาด ความรู ภูมิทัศนวัฒนธรรม ดานการสรางสรรครวมถึงการประยุกตดัดแปลง  

ในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Basic Aesthetics) 

  ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีท่ีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางดานความงามของมนุษยในแตละยุคสมัย เพื่อเปนพ้ืนฐานความคิดและความเขาใจใน

ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณคา

ความงามทั้งในดานสุนทรียศาสตรและในชีวิตประจำวัน 

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 

beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 

benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 

daily life. 

 

SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Design and Creation in Oriental Arts) 

  กระบวนการและบริบทของการสรางสรรคในศิลปะตะวันออก ในชวงเวลาและพื้นที่ตาง ๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันกอใหเกิดการพัฒนาดานรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพ่ือ

เปนแนวทางการสรางสรรค และประยุกตใชกับศาสตรอื่น ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; 

integration of concept and methods engendering development of form and identity 

for creation guideline and application to sciences. 

 

SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ  3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art) 

  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 

 The art of Bangkok and the development of the city since the past until the present 

days. 
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SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Art in Thai Society and Culture) 

  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน 

  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 

 

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life) 

  ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย 

  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural 

diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary 

societies. 

 

SU158 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life) 

  ความรูเบื้องตน ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกกำลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกกำลังกาย ความหมายและความสำคัญของคุณภาพชีวิต  ความสำคัญของการออก

กำลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 

exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 

together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 

life. 
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SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  

 (English in the Digital Era) 

 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน การใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 

communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 

 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  

 (English for International Communication)  

 วิชาบังคับกอน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทาตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตาม

วัตถุประสงค การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน

หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 

different purposes; using English as a tool for communication in international and 

culturally and linguistically diverse contexts. 
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SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills) 

  หลักการสื ่อสาร การสื ่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื ่อสารอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารผาน

สื่อสังคมออนไลน การรูเทาทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 

and effective communication skills in various fields; cross- cultural communication; 

social media communication; digital literacy. 

 

SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

  ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหลงขอมูลสำหรับการศึกษาคนควา วิธีการสืบคน

ขอมูลจากสื ่อออนไลนและฐานขอมูลประเภทตาง ๆ วิธ ีการประเมินความนาเชื ่อถือของ

แหลงขอมูล 

  Thai language skills for communication; study resources; online information 

and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 

  

SU211 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

  ลักษณะทั่วไปของภาษา การกำเนิดภาษา ความแตกตางระหวางภาษามนุษยกับภาษาสตัว  

ภาษากับตัวอักษร โครงสรางของภาษา การใชภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  

ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู

ภาษา การสอนภาษา และลักษณะท่ัวไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 

human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 

language in social contexts; language change; relationship among language, society, 

culture, and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 

characteristics of ASEAN languages and cultures. 
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SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

 (French for Cultural Communication)  

  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานศิลปวัฒนธรรม การฝกฝนการใชศัพท สำนวน

และโครงสรางประโยคที่เหมาะสมและถูกตอง 

  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรูภาษาไทย การอานวิเคราะหสาร การฟงจับใจความ การนำเสนอความคิด การ

พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตอยางยั่งยืนในสังคมแหงขอมูลขาวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation 

of ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

จากคำศัพทที่เกี่ยวของกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 300 ตัว โครงสรางและรูปประโยค
งาย ๆ 

  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 
and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

 
SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื ้นบาน การละเลนและการแสดงพื ้นบาน ปริศนา    

คำทาย สุภาษิตคำพังเพย และความเชื่อทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธระหวางนิทานและการละเลน
กับสังคมและวัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 
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SU216 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
  การพัฒนาทักษะการอานและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณคาของตัวบท

บันเทิงคดีทั ้งที่แตงเปนภาษาอังกฤษและที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ และการวิจารณ
เบื้องตน 

  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing 
meaning and value of selected fictional texts originally written in English and 
translated into English; basic practical criticism. 

 
SU217 การนำเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษดวยกระบวนการคิดวิเคราะหเพื ่อการนำเสนอ        

เชิงสรางสรรค ทักษะการพูดและเทคนิคการนำเสนอผานวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
นำเสนอผลงานดวยภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคในที่ชุมชน การฝกใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
สื่อสารและการนำเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 

pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 

techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in 

using English as a tool for communication and presentation in diverse professional 

contexts. 
 

SU218 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 (English for Science and Technology) 
  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเปนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทำ

ความเข าใจประเด ็นปจจ ุบันทางว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ ่มพูนศัพทเทคนิค  
การเสริมสรางทักษะการนำเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  Developing essential English language skill in the field of science and 
technology; understanding current issues in science and technology; expanding 
technical vocabulary; enhancing presentation and writing skill in science and 
technology contexts. 
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SU301 พลเมืองตื่นรู 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเปนพลเมือง การรูเทาทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานการทุจริต การมีสวนรวมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ 

  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 
society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 

 
SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางว ัฒนธรรมจับตองได และจ ับตองไมได  มรดกทาง
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื ้นถิ ่นและชุมชน แหลงโบราณคดีและพื ้นที ่ประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑและหอศิลป แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทรวมสมัย  การทองเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 
and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 
cultural tourism and interpretation. 

  
SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโนมของงานสรางสรรคและนวัตกรรมใน

ศตวรรษที่ 21 การสรางชิ้นงานสรางสรรคที่มีความรับผิดชอบตอสังคม นำไปสูการเปนพลเมืองต่ืนรู 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 

projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading 
to being an active citizen. 
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SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

  แนวคิดเรื ่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสรางและกำหนดบทบาทของความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย และเพศทางเลือก แนวคิด

เรื ่องสิทธิในรางกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื ่อเรียกรองสิทธิ และสถานการณ 

เพศสภาพ เพศวิถีในปจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 

defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 

concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 

current situations of gender and sexuality. 

 

SU313 ธรรมชาติวิจักษ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation) 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณคาและความงาม

ของธรรมชาติ การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษและความรับผิดชอบตอสังคม 

  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 

  

SU314 รักษนก 3(3-0-6) 

 (Bird Conservation) 

  การดูนก การจำแนกชนิด ถ่ินท่ีอยูอาศัย พฤติกรรมการรอง การหาอาหารและการสืบพันธุ  

พฤติกรรมการสรางรัง การอพยพ การอนุรักษ 

  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
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SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาดานสิ่งแวดลอม  ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพตอศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การ
ประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco- tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 
natural environment and art works; world heritage. 

 

 SU316 โลกของจุลินทรีย 3(3-0-6) 

 (Microbial World) 

  ประโยชนและความสำคัญของจุลินทรียตอวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทยตอมนุษยในชีวิตประจำวัน  การใชจุลินทรียโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม 

  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 

microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 

and environmental safety. 

 

SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 

  บริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคาม  
แบบตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานเครือขายสังคม การปองกันภัยคุกคาม 
ประเด็นความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควรปฏิบัติเมื ่อใชงานเครือขาย เครื่องมือ 
ท่ีสามารถใชงานเพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online 
etiquette; tools for improving security. 
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SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy) 

  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ตอภาวะภูมิอากาศของโลก 

  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and 

its impact on global climate. 

 

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  3(3-0-6)  

 (Science and Technology for Sustainable Development)  

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประเทศอยางสรางสรรคและยั่งยืนในดานสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลง

เรียนรูในชุมชน การสื่อสารตอสาธารณะและการสรางสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the 

country with regards to society, economy, education, public health and 

environment; learning science and technology from community learning centers; 

public communication and creation of media to demonstrate the impact of science 

and technology on the community.  

 

SU320  โลกแหงนวัตกรรม 3(3-0-6)  

 (World of Innovations)  

  ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา 

การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอ

ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 

future; development, application and management; roles and effects of 

technological and innovative development on life, economy and society. 
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SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)  

 (Materials and Environmental Impacts)  

  การแบงประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑที่พบในชีวิตประจำวัน 

การจัดการขยะจากวัสดุ การนำวัสดุกลับมาใชใหมดวยวิธีตาง ๆ  

  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 

 

SU322  การดูแลสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 

 (Pet Care) 

  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนสำหรับผูรักสัตว การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

และเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่รับผิดชอบตอสัตวและสังคม โรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงติดตอสูคน และ

การปองกันโรค แผนการขยายพันธุสัตวเลี้ยง การเปนผูประกอบการขายและประกอบธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 

pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 

prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 

SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind) 

  ความเปนมาเกี ่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสำคัญของการ 

มีจิตสาธารณะ องคประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับจิตสาธารณะ ปจจัยที่กอใหเกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะ 

ท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public 

mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 

contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)  

  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีตอมลภาวะ มลภาวะที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ ่งทอและ     

ฟอกยอม  อุตสาหกรรมเซรามิกส  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การออกแบบ

อุตสาหกรรมที่รักษสิ่งแวดลอม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 

environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, 

metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 

 

SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  

 (World Regions)    

  แนวคิดวาดวยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน สภาพทางพื้นที่ที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแตละภูมิภาคของโลก   ตระหนักความแตกตางหลากหลาย

ทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 

social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 

the diversity of the physical and cultural worlds. 

 

SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

  ทักษะที่จำเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการจัดต้ังและดำเนินธุรกิจใหม 

Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 
creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new 

venture. 
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SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การทำความ

เขาใจปญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู ผ านการทดลองปฏิบัติและเผยแพรอยาง
สรางสรรค 

  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 

process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 

 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความสำคัญของเอกสารตอประสิทธิภาพการทำงาน ฐานขอมูล 

ธรรมมาภิบาล และความนาเชื ่อถือขององคกร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอยางเปนระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณคาเอกสาร
เพื่อจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพรและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ

ในฐานะแหลงขอมูล ฐานความรูและหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร 
  Definition, meaning, and significance of records in relation to working 

efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 

standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles 
of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; 

processes of managing, providing access, and preserving archives as informational 
sources, knowledge base, and historical evidence. 

 

SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Mushroom Farming and Business Extension) 

  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร  

การทองเท่ียวและการผลิตอาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 

development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 

regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

  นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ และ

ประโยชนดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สำคัญ สังเวียนตอสูออนไลนในระบบ

หลายผูเลน (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เปน

ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรต เทคโนโลยีการถายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ

บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การสื่อสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะที่สำคัญ

ในอีสปอรต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผูถายทอดเกม 

การฝกฝนและแขงขันเกม กรณีศึกษาจากการแขงขันที่นาสนใจ 

  Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; 

acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA);  

first-person shooting (FPS) game; civility and acceptable practice; communication 

technology in e-sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-

management; playing styles; player communication and collaboration; e-sport 

essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-caster 

income; game practice and competition with case studies from interesting 

competitions. 

 

SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  

 (Amazing Biotechnology Products)  

  ความหมายและประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

ท่ีนาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใชในครัวเรือน การเกษตร การบำบัดน้ำ

เสียและการแพทย การคนควาขอมูลและนำเสนอผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพที ่สนใจ  

การทดลองการผลิตผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 

from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 

wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected 

biotechnology products of interest; in- class presentation of selected products; 

preliminary experiments for creating biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การทำน้ำตาลมะพราว กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย การหมักขาวหมาก กระบวนการ

หมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผา กระบวน  การผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตขาวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตขาวสารอาหารแหง กระบวนการอบแหง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; 
modern  manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานสำหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความสำคัญของการตลาดและการเงินสำหรับผูประกอบการรายใหม แนวคิดดานการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดดานการเง ิน การวางแผนทางการเงิน  
การพยากรณทางการเงิน การระดมทุน ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องตนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการทำธุรกรรม

ที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จบนระบบเครือขาย การทำธุรกิจระหวางองคการ การทำธุรกิจ
ระหวางองคการและลูกคา การทำธุรกิจระหวางองคการกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการดาน
ธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 
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หมวดวิชาเฉพาะ  

511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ   3(3-0-6) 

  (Calculus for Materials Engineers) 

ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร การหา

ปริพันธ ของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตการหาปริพันธในทาง

วิศวกรรมศาสตร สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร และพิกัด

เชิงขั้ว 

Limits and continuity. Differentiation and applications of derivative in 

engineering. Integration of real-valued functions.  Integration techniques. 

Applications of Integration in engineering. Introduction to differential equations 

and applications in engineering.  Polar coordinates. 

 

513 101 เคมีทั่วไป 1   3(3-0-6) 

  (General Chemistry I) 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง เทอรโมไดนามิกส 

Stoichiometry.  Atomic structures and properties of the elements in the 

periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 

 

513 102 เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 

  (General Chemistry II) 

  วิชาบังคับกอน :   513 101 เคมีทั่วไป 1 

ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟา จลนเคมี เคมีอินทรีย

เบื้องตน 

Liquids and solutions.  Chemical equilibrium and ionic equilibrium. 

Electrochemistry. Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry.  
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513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 

  (General Chemistry Laboratory I) 

  วิชาบังคับกอน :   513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีท่ัวไป 1 

Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 

 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2   1(0-3-0) 

  (General Chemistry Laboratory II) 

  วิชาบังคับกอน :   513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

       513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีท่ัวไป 2 

Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II. 

 

514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ   3(3-0-6) 

  (General Physics for Materials Engineers) 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลน

ของแกส การสั่นและคลื่น เสียง ควอนตัมฟสิกส 

Mechanics of particles and rigid bodies.   Properties of matter.   Fluid 

mechanics.  Kinetic Theory of gases.  Vibrations and waves.  Sound.  Quantum 

physics. 
 
514 111  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ   1(0-3-0) 
   (General Physics Laboratory for Materials Engineers) 

  วิชาบังคับกอน :  514 110 ฟสิกสท่ัวไปสำหรับวิศวกรวัสดุ  

                 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 

  Experiments related to the contents in 514 110 General Physics for 

materials Engineers. 
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600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรณีศึกษาและกิจกรรมสำหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช
เครื่องมือการคิดพื้นฐาน 

Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 
University.  Case studies and activities for idea generation in technology and 
engineering using basic thinking tools. 

 
600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสำหรับการแกปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช
กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการทำงานในอนาคตสำหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สรางสรรค 

Case studies and activities for problem solving in technology and 
engineering using systematic processes.  Future work skills for creative 
technologists and engineers. 

 
611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   1(1-0-2) 
 (Safety Management in Industries) 

ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุประเภทตาง ๆ อุบัติเหตุจากไฟไหมเนื่องจากสารไวไฟ 

อุบัติเหตุจากการระเบิดของสารเคมี อุบัติเหตุจากหมอน้ำตมและระบบความดันสูง อุบัติเหตุจาก

ความรอนและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก อุบัติเหตุจากเครื่องใชไฟฟา อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล 

และอุบัติเหตุจากการเคลื่อนยายวัสดุอันตรายและการเก็บรักษา การวิเคราะหความปลอดภัย

และการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การเตรียมแผนฉุกเฉิน  

Classification and causes of accidents.  Flammable materials.  Chemical 

explosions. Boilers and high pressure systems. Very high or very low temperature 

systems. Electrical devices. Mechanical machines. Chemical handling and storage. 

Safety analysis and safety precautions. M.Safety procedures in case of accident. 
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611 171   วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบ้ืองตน    2(1-3-2) 

 (Introduction to Computational Materials Science and Engineering)  

       ชนิดของขอมูลและรูปแบบการเก็บขอมูล  การเขียนโปรแกรมและโครงสรางโปรแกรม  

ฟงกชั่นและการคำนวณเบื้องตนสำหรับวิศวกร การแกสมการเบื้องตนสำหรับวิศวกรโดยใช

เมตริกซ  การใชโปรแกรมคำนวณเชิงเมตริกซเพื่อแกปญหาเชิงวิศวกรรม  การแสดงผลในรูป

สองมิติ สามมิติ การเขียนใชคำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งทำงานเรียกซ้ำ การนำออกขอมูลไปยังไฟล 

และการเขียนสคริปสำหรับใชงานจำเพาะเชิงวิศวกรรม 

Types of data and structures of data storage. Structural programing. Basic 

functions and calculation for engineer. Solving equations using matrices.  

Engineering problem-solving by using matrix-based computation. 2D and 3D 

plotting. Conditional and iterative execution. Exporting data to file. Script for 

engineering. 
 

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1    3(3-0-6) 
          (Thermodynamics for Chemical Process Engineers I) 
  วิชาบังคับกอน  :    514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 

แนวคิดพื้นฐานของวิชาอุณหพลศาสตร คุณสมบัติตาง ๆ ของสารบริสุทธิ์ กฎขอท่ี 0 ความ
รอนและงาน พลังงานและกฎขอที่ 1 ของอุณหพลศาสตร กฎขอที่ 2 ของอุณหพลศาสตรและ 
วัฏจักรคารโนท เอนโทรป การวิเคราะหการยอนกลับไมได และกฎขอที่ 3 ระบบกำลังกาซและ
ไอ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรตาง ๆ และความสัมพันธระหวางกัน  

Basic concepts of thermodynamics.  Properties of pure substances. 
Zeroth law of thermodynamics.  Heat and work.  Energy and first law of 
thermodynamics.  Second law of thermodynamics and the Carnot cycle. 
Entropy. Irreversibility analysis. Third law of thermodynamics. Gas and vapor 
power systems. Thermodynamic properties and their relationships. 
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611 202    หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 
   (Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 
                วิชาบังคับกอน  :  513 102  เคมีท่ัวไป 2 

การวิเคราะหปญหาเชิงวิศวกรรมกระบวนการเคมี การใชหลักมวลสารสัมพันธ สมดุลเชิง
มวลและพลังงาน  การเวียนกลับ  การไหลผาน  การเปาท้ิง  การประยุกตใชขอมูลสมดุลวัฏภาค
ทางเคมี  และทางอุณหพลศาสตรในการวิเคราะหกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและปโตร
เคมี 

Problem analysis in chemical process engineering. Stoichiometric 
fundamentals. Mass and energy balance. Recycling. By-passing. Purging. 
Applications of chemical phase equilibrium and thermodynamic data to 
analyze processes of chemical and petrochemical industries. 

 

611 203   ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคม ี   3(3-0-6) 

               (Chemical Reactions in Chemical Process Industries) 

      วิชาบังคับกอน :    513 102 เคมีทั่วไป 2 

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียและโลหะอินทรียพื้นฐานตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชสังเคราะหและ 

ดัดแปรสารปโตรเคมีและสารพอลิเมอร  และปองกันการเกิดการแตกสลายของสารพอลิเมอร 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาท่ีมีผลตอผลผลิต  โครงสรางและสมบัติของสารผลิตภัณฑ  กระบวนการ

เรงปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวและเน้ือผสม 

Basic organic and organometallic chemical reactions used to synthesize and, 

modify petrochemicals and polymeric materials, and protect against the 

degradation of polymers. Reaction mechanisms affecting yield, structure, and 

properties of products. Homogeneous and heterogeneous catalytic processes. 

 

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 

  (Mathematical Methods for Chemical Process Engineers) 

   วิชาบังคับกอน  :   511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสด ุ

การแกปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีที ่เกี ่ยวของกับการถายเทมวล พลังงาน  

โมเมนตัม และกระบวนการเคมี ดวยวิธีการทางคณิตศาสตร 

Solutions of chemical process engineering problems related to mass, energy, 

momentum transport and chemical processes using mathematical methods. 
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611 205  อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี  2           3(3-0-6) 

          (Thermodynamics for Chemical Process Engineers  II) 

            วิชาบังคับกอน  :    611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1  

            ระบบองคประกอบผันแปรท่ีมีพฤติกรรมอุดมคติ ระบบองคประกอบผันแปรที่มีพฤติกรรม

ไมเปนอุดมคติ สมดุลเฟส อุณหพลศาสตรของสารละลาย คุณสมบัติอุณหพลศาสตรและสมดุล 

ไอ-ของเหลวจากสมการสถานะ สมดุลปฏิกิริยาเคมี 

Ideal behavior systems of variable composition.  Nonideal behavior 

systems of variable composition. Phase equilibria. Solution thermodynamics. 

Thermodynamic properties and vapor- liquid equilibrium from the equation 

of state. Chemical reaction equilibria. 

 
611 211   หลักเบ้ืองตนของวิทยาการพอลิเมอร    2(2-0-4) 
 (Basic Principles of Polymer Science) 
 วิชาบังคับกอน   : 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

การจำแนกชนิดของพอลิเมอร การเรียกชื่อ การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร พันธะ
เคมีและสเตอริโอเคมีในพอลิเมอร สภาพความเปนผลึก การละลายและสารละลาย การเปลี่ยน
สถานะเชิงความรอนของพอลิเมอร ความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลและสมบัติของ 
พอลิเมอร 

Classification of polymers.  Polymer nomenclature.  Molecular weight 
determinations. Chemical bonding and stereochemistry in polymers. Crystallinity. 
Solubility and solution. Thermal transition of polymers.  Molecular structure and 
property relationships of polymers. 
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611 212   การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1     2(2-0-4) 

   (Polymer Characterization I) 

    วิชาบังคับกอน  : * 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

       * อาจเรียนพรอมกันได 

      การหาน้ำหนักโมเลกุลดวยเทคนิคตาง ๆ ประกอบดวยการวิเคราะหหมูปลายสายโซ

ดวยวิธีทางเคมีและเคมีรังสี การวัดความดันออสโมซีส การตกตะกอนและการแพร และการวัด

ความหนืด การหาการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลและวิวิธพันธเคมีประกอบดวยการหาการ

กระจายของน้ำหนักโมเลกุลโดยการวัดความขุน การตรวจโครงสรางทางจุลภาคประกอบดวย

ความสามารถในการละลาย การหาจุดหลอมเหลวและ/หรือชวงการหลอมเหลว การแยกและหา

ปริมาณของสารเติมแตงตาง ๆ การแยกไมโครพลาสติกและวิเคราะห การหาระดับความ

หนาแนนรางแห เทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ เคมีวิเคราะห  การวิเคราะหโดยน้ำหนัก  การวิเคราะหโดย

ปริมาตร       

      Polymer molecular weight determination techniques including chemical 

and radiochemical methods for end-group analysis,  osmotic pressure 

measurement, sedimentation and diffusion, and viscosity measurement. 

Determination of molecular weight distribution and chemical heterogeneity 

including turbidimetric titration method. Microstructural investigation including 

solubility, determination of melting point and/or melting point range 

measurement. Additives separation and its quantitative determination. 

Microplastics separation and anlysis. Network density determination. Other special 

techniques. Analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric analysis. 
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611 213  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1   1(0-3-0) 
  (Polymer Science Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน  :  611 203  ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
  * 611 212 การพิสูจนเอกลักษณพอลิเมอร 1 

 * อาจเรียนพรอมกันได 
การทดลองที ่เกี ่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีพื ้นฐานใชในการปรับแตงพอลิเมอร การนำ 

พอลิเมอรมาใชประโยชน การสังเคราะหไบโอดีเซล การแยกพอลิเมอรผสมดวยวิธีตาง ๆ  
การวิเคราะหเชิงปริมาณดวยเทคนิคการไตเตรตและการตกตะกอน การพิสูจนเอกลักษณของ
พอลิเมอรดวยการหาความหนาแนนดวยตัวทำละลายผสม การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร
จากการทดสอบเปลวไฟ การเตรียมและเทียบมาตรฐานสารละลายกรดและสารละลายดาง  
การเลือกอินดิเคเตอรที ่เหมาะสม การไตเตรตโดยอาศัยการสังเกตจุดยุติดวยสีของตะกอน  
และการประยุกตใชในพอลิเมอร การหาปริมาณสารดวยวิธีไตเตรทแบบยอนกลับ การไตเตรตใน
ตัวกลางท่ีไมใชน้ำ การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร 

Experiments related to basic chemistry for polymer modification. The 
utilization of polymers. Synthesis of biodiesels. Polymer separation with various 
methods. Quantitative analysis. Titration. Precipitation. Characterization of 
polymers by density determination in mixed solvents. Characterization of 
polymers by flame tests. Acid-base titration. Indicator selection. Precipitation 
titration. Applications for these techniques in polymers. Back titration.  
Non-aqueous titration. The determination of molecular weight of polymers. 

 
611 221  พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
            (Polymer with Environment) 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ พอลิเมอร พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง พอลิเมอร
จากพืชและสัตว ปญหาของพลาสติกและยางกับสิ่งแวดลอม การยอยสลายของพลาสติกและยาง 
การจัดการขยะพลาสติกและยาง แนวทางการใชพอลิเมอรอยางคุมคา การรีไซเคิลพอลิเมอร  
พอลิเมอรยอยสลายไดโดยธรรมชาติ พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ ผลกระทบของพลาสติก
ยอยสลายตอสิ่งแวดลอม  

Basic knowledge of polymer, plastic and rubber, plastic and rubber products, 
and polymer from plants and animals. Problem of plastic and rubber on 
environment, degradation of plastic and rubber and management on plastic and 
rubber wastes. Guideline for worthwhile utilization of polymer and recycling of 
polymers. Environmentally degradable polymers, biodegradable polymers and 
effect of degraded polymer on environment. 
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611 222   เศรษฐกิจหมุนเวียน        3(3-0-6) 

   (Circular Economy)  

     พื้นฐานของเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจเสนตรง ขอดี

และความทาทายจากการเปลี ่ยนผานไปสูการเศรษฐกิจที่อยู บนฐานทรัพยากรที่ใชอยางมี

ประสิทธิภาพกวา การใชศาสตรที่หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร การบริหาร

จัดการ และความยั ่งยืน ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

เศรษฐกิจสีเขียว         

The basic concepts of the sustainable development goal ( SDG) .  Circular 

economy and linear economy.  The merits and challenges of transitioning to a 

more resource- efficient and circular economy.  Multiple disciplinary approaches 

including engineering, management and sustainability sciences.  Relationships 

between bioeconomy circular economy and green economy. 

 

611 223    รีไซเคิลขยะพลาสติกดวยวิธีเชิงกลและการประยุกตใชเชิงพาณิชย  2(2-0-4) 

  (Mechanical Recycling of Plastic Waste and Commercial Applications) 

       การจัดการขยะพลาสติกดวยแนวทางการลดปริมาณการใช การใชซ้ำ และการรีไซเคิล 

กระบวนการรีไซเคิลดวยวิธีเชิงกล ประกอบดวยการแยกจำพวกและการคัดแยกขยะพลาสติก 

การลดขนาดของขยะพลาสติกกอนกระบวนการหลอมซ้ำและการกรองการปนเป อน 

กรณีศึกษาผลิตภัณฑพลาสติกจากพอลิเมอรเกรดรีไซเคิล และการประยุกตใชเชิงพาณิชย 

       Plastic waste management with the reduction, reuse, and recycling 

approach.  Mechanical recycling process, and sorting and separation of plastic 

waste.  Size reduction of plastic waste before re- melt processing and melt 

filtration of contamination. Case studies of plastic products from recycled grade 

plastic pellets and commercial applications. 
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611 271    พลังงานทดแทน   3(3-0-6)  

   (Renewable Energy) 

นิยามของพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนพลังงาน การอนุรักษพลังงาน 

ภาพรวมของการใชพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แหลงพลังงานทดแทน พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความรอนใตพิภพ ชีวมวล พลังงานจากขยะ  

Definition of energy.  Forms of energy and energy conversion.  Energy 

conservation. Overview of energy consumption and environmental impact. 

Renewable energy resources.  Solar energy.  Wind energy.  Water energy. 

Geothermal energy. Biomass. Energy from municipal waste. 

 
611 281    ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

                  (English for Basic Standardized Test Preparation)  

หลักการและแนวทางทั่วไปของการสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน ทักษะภาษาอังกฤษดาน

การฟงและการ อานที่นําไปสูการเตรียมตัวสอบไดอยางถูกตอง หัวขอเชิงไวยากรณที่เกี่ยวของกับ

การสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน 

General principles and guidelines of basic standardized test preparation. English 

skills for test preparation covering listening and reading leading to precision. 

Grammatical topics relevant to basic standardized tests. 
 

611 301   ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1   3(3-0-6) 
               (Transport Phenomena for Petrochemical and Polymeric Materials I)  

      วิชาบังคับกอน  : 611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
        สมบัติของของไหล หลักการทางกลศาสตรของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล  

การถายเทโมเมนตัมของของไหล การวิเคราะหมิติ การไหลในทอ ทอและการออกแบบอุปกรณ
ที่เก่ียวของกับการไหล พลศาสตรการไหลเชิงคำนวณเบื้องตน หลักการและกลไกพ้ืนฐานสำหรับ
การถายเทความรอน การนำความรอนแบบคงตัวและแบบไมคงตัว การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน สหสัมพนัธของการถายเทความรอน  

         Properties of fluids. Principles of fluid mechanics. Fluid statics.  Momentum 
transfer of fluids. Dimensional analysis.  Fluid flow in pipes.  Pipes and flow-related 
equipment design. Introduction of Computational Fluid Dynamics (CFD). Basic 
principles and mechanisms for heat transfer. Steady-state and unsteady-state heat 
conduction. Heat convection.  Heat radiation.  Heat transfer correlations. 
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611 302   ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2         3(3-0-6) 
               (Transport Phenomena for Petrochemical and Polymeric Materials II)  

       วิชาบังคับกอน  : 611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
  หลักเบื้องตน และกลไกพ้ืนฐานของการถายเทมวล การถายเทมวล การหาคาสัมประสิทธิ์

การแพร สมการอนุพันธของการถายเทมวล การถายเทมวลแบบคงตัวและแบบไมคงตัว การ
ถายเทมวลแบบพามวล การหาสัมประสิทธิ์การพามวล การถายเทมวลระหวางเฟส สหสัมพันธของ
การพามวล การปฏิบัติการเฉพาะหนวยที่ใชหลักการถายเทความรอน การปฏิบัติการเฉพาะหนวย
ที่ใชหลักการถายเทความมวลสาร การปฏิบัติการเฉพาะหนวยที่ใชหลักการถายเทความรอน
รวมกับการถายเทความมวลสาร 
       Basic principles and mechanisms of mass transfer.  Mass transfer.  Determination 
of the diffusion coefficient. Differential equations for mass transfers. Steady state and 
transient mass transfers. Convective mass transfer. Determination of the convective 
mass transfer coefficient. Interphase mass transfer. Convective mass transfer 
correlations. Fundamental unit operations in processes including heat transfer, mass 
transfer. Simultaneous heat and mass transfer. 

 
611 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี   1(0-3-0) 
 (Chemical Process Engineering Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน :  * 611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 
                            * 611 302 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2 

                       * อาจเรียนพรอมกันได 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาดานการถายเทโมเมนตัม การถายเทความรอนและการถายเทมวล 

ในอุปกรณปฏิบัติการที่เลือกจาก การสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในทอ การเกิด
ฟลูอิไดเซชั่น คุณสมบัติของปม การบดยอยวัสดุ การกวนและการผสม การวัดอัตราการไหล 
การกรอง เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การถายเทความรอนดวยการแผรังสี การไหลในทอ
อากาศ การสกัดของเหลวโดยใชของเหลว การสกัดสารออกจากของแข็งดวยตัวทำละลาย การ
กลั่น การจำลองกระบวนการ การทำแหง หอทำความเย็น การตกตะกอน และการควบคุม
กระบวนการ 

 Experiments related to momentum transfer, heat transfer and mass transfer 
selected from fluid friction loss, fluidization, pump characteristics, materials 
milling, agitation and mixing, flow measurement, filtration, heat exchanger, heat 
radiation, and air ducts, liquid-liquid extraction, solid-liquid extraction, distillation, 
process simulation, tray drying, cooling towers, sedimentation, and process 
control. 
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611 304  จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ   3(3-0-6) 

               (Chemical Kinetics and Reactor Design) 

   วิชาบังคับกอน : 611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

จลนพลศาสตรเคมีเบื้องตน  ความสัมพันธระหวางจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยา 

ความสัมพันธของอุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมีสำหรับปฏิกิริยาเคมี  ความสัมพันธ

ระหวางสมการเคมีและตัวแปรท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเครื่องปฏิกรณ  หลักการออกแบบ

เครื่องปฏิกรณที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 

Basic principles of chemical kinetics. Relationship between kinetics and the 

reaction mechanism. Relationship between thermodynamics and kinetics for 

chemical reactions. Relationship between chemical equations and parameters 

affecting chemical reactions in reactors. Fundamentals of reactor design for the 

petrochemical and polymer industries. 
 
 

611 305  หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีขั้นสูง   3(3-0-6) 

     (Advanced Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 

    วิชาบังคับกอน  :   611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

การแกปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีเกี่ยวกับการถายเทมวล พลังงาน โมเมนตัม

และกระบวนการเคมีดวยวิธีการทางคณิตศาสตร 

Solutions to chemical process engineering problems related to mass, energy, 

momentum transport, and chemical processes using mathematical methods.  

 

611 306   เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 

              (Basic Measuring Instruments in Chemical Process Industries) 

คุณลักษณะ ชนิดและขอจำกัดของเครื่องมือวัดที่ใชในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล ความชื้น แกส การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว ตำแหนง 

ระดับ ความเครียด แรง และแรงบิด  

Characteristics, types and limits of measuring instruments used in chemical 

process industries.  Instruments of temperature, pressure, flow, humidity, gas, 

movement, occupancy, position, level, strain, force, and torque measurement. 
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611  311  การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2   3(3-0-6) 
   (Polymer Characterization II) 
   วิชาบังคับกอน  :   * 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  
        * อาจเรียนพรอมกันได 

การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรดวยเทคนิคไมโครสโคปแบบตาง ๆ ประกอบดวยไมโครส
โคปเชิงแสง ไมโครสโคปแบบใชอิเล็กตรอนสองกราด และแบบใชอิเล็กตรอนสองผาน เทคนิค
การเลี้ยวเบนแบบตาง ๆ ประกอบดวยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนและการ
เลี้ยวเบนนิวตรอน  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปแบบตาง ๆ ประกอบดวยอัลตราไวโอเลต-วิซิเบิล 
อินฟราเรด/รามาน นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซและอิเล็กตรอนสปนนิงเรโซแนนซสเปกโทรสโก
ป เทคนิคการวิเคราะหโดยใชความรอนประกอบดวยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี ดิฟ
เฟอเรนเชียลเทอรมอลอะนาไลซิสและเธอรมอลกราวิเมตริกอะนาไลซิส วิธีการทดสอบโดยใช
แรงกลแบบตาง ๆ 

Polymer characterization using microscopic techniques including optical, 
scanning and transmission electron microscopy. Diffraction techniques: X-ray 
diffraction, electron diffraction, and neutron diffraction. Spectroscopic techniques 
including Ultraviolet-visible, Infrared/Raman, Nuclear magnetic resonance, and 
electron spinning resonance spectroscopy. Thermal analysis techniques; differential 
scanning calorimetry, differential thermal analysis, and thermogravimetric 
analysis. Mechanical testing methods. 
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611  312  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2   1(0-3-0) 
   (Polymer Science Laboratory II) 
  วิชาบังคับกอน :    * 611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร 
          * อาจเรียนพรอมกันได 

การสังเคราะหพอลิเมอรดวยวิธีการทำใหเกิดพอลิเมอรทั้งแบบขั้นและแบบโซ เทคนิค 
ที ่ใชในการเตรียมพอลิเมอรทั ้งแบบเนื ้อเดียวกันและเนื ้อผสม การพิสูจนเอกลักษณของ 
พอลิเมอรดวยเทคนิคตาง ๆ ประกอบดวยอินฟราเรดสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตสเปกโทรส
โกป การวิเคราะหเชิงความรอนของพอลิเมอรดวยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี 
และเทอรมอลกราวิเมตริกอะนาไลซิส การหาน้ำหนักโมเลกุลดวยวิธ ีการวัดความหนืด  
การทดสอบพฤติกรรมของพอลิเมอรภายใตแรงดึง 

Polymer synthesis with step-growth and chain-growth polymerizations. 
Polymerization techniques in both homogeneous and heterogeneous systems. 
Polymer characterization techniques including Infrared spectroscopy, Ultraviolet 
spectroscopy.  Thermal analysis of polymers with differential scanning calorimetry 
and thermogravimetric analysis. Molecular weight determination by viscosity 
measurement.  Behavior of polymers under tension. 

 
611  313  สารเติมแตงพลาสติก   2(2-0-4) 
   (Plastic Additives) 
  วิชาบังคับกอน  :  611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

หลักการของการผสมพอลิเมอรในระบบของแข็ง-ของแข็ง ระบบของแข็ง-ของเหลว และ
ระบบของเหลว-ของเหลว หลักการของกระบวนการผสมแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การผสม 
ที่เขาเปนเนื้อเดียวกันและการผสมท่ีไมเขากัน สารเติมแตงพลาสติกชนิดตาง ๆ ประกอบดวยสาร
ปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  สารทำใหเฉื่อยประเภทโลหะ  สารคงสภาพตอแสง สารคง
สภาพตอความรอน  พลาสติไซเซอร  สารชวยขึ้นรูป  สารชวยปรับเปลี่ยนความทนแรงกระแทก 
ตัวเติมและวัสดุเสริมกำลัง  สารสีสำหรับเทอรโมพลาสติก สารตานไฟและสารปองกันการเกิด
ไฟฟาสถิต การเลือกใชสารเติมแตงพลาสติก 

Principles of polymer mixing in solid-solid, solid-liquid, and liquid-liquid 
systems. Principles of continuing and discontinuing mixing processes.  
Homogeneous and heterogeneous mixing.  Plastic additives including antioxidants, 
metal deactivators, light stabilizers, heat stabilizers, plasticizers, processing aids, 
impact modifiers, fillers and reinforcing agents, thermoplastic pigments, fire 
retardants, and antistatic agents. Selection of plastic additives. 
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611  314  การสังเคราะหพอลิเมอร   3(3-0-6) 

 (Polymer Synthesis) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

การสังเคราะหพอลิเมอรทั ้งแบบขั ้นและแบบลูกโซ กลไกและจลนพลศาสตรของ

ปฏิกิริยาการทำใหเกิดพอลิเมอร ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร การทำใหเกิด 

พอลิเมอรโดยวิธีเปดวงแหวน การทำใหเกิดพอลิเมอรแบบโคออรดิเนชัน การทำใหเกิด 

พอลิเมอรโดยวิธียายหมู การทำใหเกิดพอลิเมอรโดยวิธีเมตาเธซิส การทำใหเกิดพอลิเมอรรวม  

การสังเคราะหพอลิเมอรที่มีความสำคัญในเชิงการคา ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร 

Polymer synthesis of both step-growth and chain-growth polymerization. 

Mechanisms and kinetics of polymerization. Factors affecting polymerization 

reactions. Ring-opening polymerization. Coordination polymerization. Group-

transfer polymerization. Metathesis polymerization. Copolymerization. Synthesis 

of important commercial polymers. Chemical reactions of polymers. 

 

611 315  พอลิเมอรชีวภาพเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

   (Introduction to Biopolymers) 

  วิชาบังคับกอน  :  611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร   

นิยาม พอลิเมอรจากชีวภาพและพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ การจำแนกประเภท

ของพอลิเมอรชีวภาพ การเตรียม สมบัติและการประยุกตใชพอลิเมอรชีวภาพประเภทตาง ๆ   

การยอยสลายทางชีวภาพและปจจัยที่มีผลตอการยอยสลายทางชีวภาพ การทดสอบและ

มาตรฐานของพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ 

Definition of biobased and biodegradable polymers.  Classification of 

biopolymers.  Preparation, properties, and applications of various biopolymers. 

Biodegradation and factors affecting biodegradation.  Tests and standards for 

biodegradable polymers. 
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611 316  วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

  (Introduction to Polymer Nanocomposites) 

  วิชาบังคับกอน :   611 341 สมบัติของพอลิเมอร 

ความรูเบื้องตนของเทคโนโลยีนาโนและเทคโนโลยีนาโนในชีวิตประจำวัน วัสดุนาโนชนิด 

ตาง ๆ และวัสดุคอมพอสิตระดับนาโน ความรูเบื้องตนทางเคมีและฟสิกสที ่เกี ่ยวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชั้นซิลิเกต ทอนาโนคารบอน และ

แผนนาโนของแกรฟน การเตรียม การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติของวัสดุคอมพอสิตระดับ 

นาโนของพอลิเมอรกับชั้นซิลิเกต พอลิเมอรกับทอนาโนคารบอนและพอลิเมอรกับแผนนาโน

ของแกรฟน การนำวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรไปใชประโยชน กรณีศึกษา

งานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร 

Basic knowledge of nanotechnology and nanotechnology in everyday life. 

Various types of nanomaterials and nanocomposites.  Basic knowledge in 

chemistry and physics related to nanoscience and nanotechnology.  Introduction 

to layered silicate, carbon nanotube and graphene nanosheet.  Preparation, 

characterization and properties of polymer/ layered silicate, polymer/ carbon 

nanotube and polymer/ graphene nanosheet nanocomposites.  Applications of 

polymer nanocomposites.  Case studies of current research in polymer 

nanocomposites. 

 

611  317  เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปงและเซลลูโลส     3(3-0-6) 

   (Starch and Cellulose Conversion Technology) 

   วิชาบังคับกอน  :   611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

แหลงของแปงและเซลลูโลส องคประกอบทางเคมีและสมบัติ การดัดแปรทางเคมีของ

แปงและเซลลูโลส สมบัติของแปงและเซลลูโลสที่ถูกดัดแปร การนำผลิตภัณฑของแปงและ

เซลลูโลสไปใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมตาง ๆ  

Starch and cellulose, sources chemical compositions and properties. 

Chemical modification of starch and cellulose. Properties of modified starch and 

cellulose. Industrial applications of starch and cellulosic products. 
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611  321  วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร    3(3-0-6) 
  (Rheology and Polymer Processing) 
 วิชาบังคับกอน  :    * 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร   

     * อาจเรียนพรอมกันได   
 ความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางความรอนและสมบัติการไหลของวัสดุ

พอลิเมอรที่มีตอพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอรในระหวางกระบวนการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอรพื้นฐานประกอบดวยการอัดรีด การเปาฟลม การอัดรีดเปา การฉีด การฉีดเปา การฉีด
ยืดเปา การอัด การทำเปนแผน การเสริมแรงดวยวัสดุเสริมแรงและการทำโฟม อิทธิพลของ
สภาวะการขึ ้นรูปที่มีผลตอสมบัติของชิ ้นงานพลาสติก การนำพลาสติกกลับมาใชใหม การ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดขยะพลาสติก 

Relationship between physical, thermal, and rheological properties to the 
behavior of polymeric materials during processing.  Basic polymer processes 
including extrusion, blown film extrusion, extrusion blow molding, injection, 
injection blow molding, injection stretch blow molding, compression, calendering, 
reinforcement with reinforcing agents, and foaming. Effects of processing conditions 
on properties of plastic products.  Plastic recycling.  Engineering design for reducing 
plastic waste. 

 
611  322  ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร    1(0-3-0) 

   (Polymer Processing and Testing Laboratory) 
  วิชาบังคับกอน  :  * 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร 
     * อาจเรียนพรอมกันได   

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรดวยวิธีตาง ๆ  ประกอบดวยการฉีด  การอัดรีด  การอัด   
การผสมยาง การฉีดเปา การเปาฟลม การทำใหเปนรูปโดยใชความรอนและสุญญากาศและการ
ปนเสนใย การหาความหนาแนน  สมบัติการทนแรงดึง  สมบัติการทนแรงกระแทก สมบัติทาง
ความรอน ดัชนีการไหล การสลายตัวทางความรอน อิทธิพลของสภาวะการข้ึนรูปที่มีผลตอสมบัติ
ของชิ้นงานพลาสติก  การเสริมแรง 

Various polymer processing techniques including injection molding, 

extrusion, compression, rubber compounding, injection blow molding, extrusion 
blown film, thermoforming, and fiber spinning.  Density determination.  Tensile 

properties.  Impact properties.  Thermal properties.  Melt flow index.  Thermal 
degradation. Effects of processing conditions on plastic properties. Reinforcement. 
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611  323  พอลิเมอรนำไฟฟาเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

  (Introduction to Conducting Polymers) 
     วิชาบังคับกอน  :    611 341 สมบัติของพอลิเมอร   

หล ักการเบ ื ้องต นของการนำไฟฟา การนำไฟฟาในพอล ิเมอร  โครงสร างและชนิด  
การสังเคราะหและการขึ้นรูปพอลิเมอรนำไฟฟา การเจือและสมบัติของพอลิเมอรนำไฟฟา  

การประยุกตใชงานและงานวิจัยในปจจุบันของพอลิเมอรนำไฟฟา 

Basic principles of electrical conduction.  Electrical conduction of polymers. 

Structure and classification. Polymerization of conducting polymers. Applications 

of conducting polymers. Case studies of current research in conducting polymers. 
 
611  331  เคมีและเทคโนโลยีของยาง   2(2-0-4) 
   (Rubber Chemistry and Technology) 

  วิชาบังคับกอน  :     611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห การสังเคราะหยาง โครงสรางทาง
เคมีและสมบัติทางเคมี สารเติมแตงสำหรับยาง การผสมและการคอมปาวดยาง กระบวนการขึ้น
รูปยาง การทำวัลคาไนเซชั่น การทดสอบยางคอมปาวดและยางวัลคาไนซแลว เทคโนโลยีของ
ยาง ผลิตภัณฑยางที่สำคัญ  
 Basic knowledge of natural rubber and synthetic rubber. Synthesis of rubber. 
Chemical structure and chemical properties. Additives for rubber. Rubber mixing 
and rubber compounding.  Rubber processing.  Rubber vulcanization.  Rubber 
compound and rubber vulcanizate testing.  Rubber technology.  Some important 
rubber products. 
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611  341  สมบัติของพอลิเมอร   3(3-0-6) 
   (Properties of Polymers) 

  วิชาบังคับกอน  :   611 211 หลักเบ้ืองตนของวิทยาการพอลิเมอร  
การเกิดผลึกในพอลิเมอร จลนศาสตรในการเกิดผลึก สมบัติการเปนสัณฐานและ 

อสันฐาน สมบัติเชิงความรอน อันมีผลตอความเปนผลึก ความเปนอสัณฐานและสมบัติเชิงกล 
สมบัติอิลาสติกของพอลิเมอร สมบตัิวิสโคอิลาสติกเชิงเสนตรง แบบจำลองวัสดุอิลาสติกอยาง
งายสำหรับวัสดุ การแปลพฤติกรรมตามแบบจำลอง การคืบและการผอนของแรงเคน สมบัติ
เชิงกลแบบพลวัต หลักการทับซอนของเวลาและอุณหภูมิ พฤติกรรมการแตกหักของพอลิเมอร 
สมบัติเชิงไฟฟา สมบัติการแพรของสารผานพอลิเมอร สมบัติทางแสงและสมบัติทางเคมี สมบัติ
อื่น ๆ  

Crystallization. Crystallization kinetics. Crystalline and amorphous 
morphology. Thermal influence on crystalline and amorphous and mechanical 
properties. Elastic property of polymer. Linear viscoelastic properties of polymer. 
General models for viscoelastic material behavior interpretation. Creep and stress 
relaxation. Dynamic mechanical property. Time-temperature superposition. 
Failure behavior of polymers. Electrical property of polymers. Diffusion property 
of polymers. Optical and chemical properties of polymers. Other properties. 

 
611  342   คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค   3(3-0-6) 
   (Colloids and Interfaces) 

หลักเบื ้องตนของคอลลอยดและพื ้นผิวระหวางวัฏภาค ปจจัยที ่มีผลกระทบตอการ
กระจายตัวของคอลลอยด รวมถึงการแขวนลอย อิมัลชัน แรงตึงผิวและความเสถียรของระบบ
คอลลอยด สมบัติของคอลลอยด รวมถึงศักยไฟฟาที ่พื ้นผิว และ ปรากฏการณบนพื ้นผิว  
การประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 

Basic principles of colloids and interfaces, and factors affecting colloid 
distribution including suspension, emulsion, surface tension, and stability of 
colloidal systems.  Properties of colloids including surface electrostatics and 
surface phenomena. Applications in the petrochemical and polymer industries. 

 
 
 
 
 
 



       90                                                       มคอ.2 
 

611 343  วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 (Materials for Energy and Environmental Technologies) 

บทบาทของวัสดุสำหรับงานดานพลังงานและสิ ่งแวดลอม วัสดุประหยัดพลังงาน  

การเลือกวัสดุสำหรับการใชงานใหมีประสิทธิภาพสูง ชนิดและสมบัติของวัสดุที ่ใชในเซลล

เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ เซลลแสงอาทิตย เย่ือแผนอิเล็กโตรไลท และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจน  

The role of materials for energy and environmental approaches.  

Energy- saving materials.  Selection of materials for their high performance 

applications. Types and properties of materials used in fuel cells, batteries, solar 

cells, electrolyte membranes, and hydrogen storage materials.  

 

611  351  อุตสาหกรรมท่ีใชกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 

   (Chemical Process Industries) 

  วิชาบังคับกอน  :   611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

กระบวนการทางเคมีท ี ่ใช ในการผลิตผลิตภัณฑเคมีในอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึง

อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน อุตสาหกรรมสบู

และสารท่ีใชทำความสะอาด อุตสาหกรรมน้ำตาลและแปง อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมเย่ือ

กระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหและแผนฟลม อุตสาหกรรมยาง 

อุตสาหกรรมเคลือบผิว อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมยา  

Chemical processes used to produce chemical products in various kinds of 

industries including the agrochemical industry, perfume industry, fat and oil industry, 

soap and detergent industry, sugar and starch industries, fermentation industry, pulp 

and paper industry, plastic industry, synthetic fiber and film formation industries, 

rubber industry, surface-coating industry, paint industry, and pharmaceutical industry.
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611 352   การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน           3(3-0-6) 

    (Introduction to Environmental Catalysis)   

          หลักการพื้นฐานของการเรงปฏิกิริยา ชนิดของการเรงปฏิกิริยา การเรงปฏิกิริยาและ

สิ่งแวดลอม การเรงปฏิกิริยาสำหรับการควบคุมมลพิษยานยนต การบำบัดน้ำเสียดวยการเรง

ปฏิกิริยาดวยแสง การเรงปฏิกิริยาพลังงานสีเขียวในเซลลเชื้อเพลิง การเรงปฏิกิริยาในการผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพ การเปลี่ยนเชิงเรงปฏิกิริยาดวยแสงของคารบอนไดออกไซดเปนเชื้อเพลิง

หมุนเวียน  

            Basic concepts of catalysis.  Types of catalysis.  Catalysis and the 

environment.  Catalysis for automotive pollution control.  Water treatment by 

photocatalysis. Green energy catalysis in fuel cells. Catalysis in biofuel production. 

Photocatalytic conversion of carbon dioxide to renewable fuels. 

 

611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา   3(3-0-6) 

 (Chemistry of Catalytic Processes) 

 วิชาบังคับกอน : 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

พื้นฐานความรูเกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธุและแบบวิวิธพันธุ การเรงปฏิกิริยา

แบบเอกพันธุ การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ การแพรและการดูดซับ การเตรียมและวิเคราะห

ตัวเรงปฏิกิริยา กระบวนการเรงปฏิกิริยาโดยซีโอไลต กระบวนการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม

เคมีและอุตสาหกรรมปโตรเคมี กรณีศึกษางานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวกับกระบวนการเรงปฏิกิริยา 

Fundamental aspects of homogeneous and heterogeneous catalysts. 

Homogeneous catalysis.  Heterogeneous catalysis.  Diffusion and adsorption. 

Catalyst preparation and characterization.   Zeolite catalysis.  Catalytic processes 

in chemical and petrochemical industries.  Case studies of current research in 

catalytic processes. 
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611  361   การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับ   3(3-0-6) 
  วิศวกรกระบวนการเคมี    
  (Applications of Probability and Statistics for Chemical Process Engineers) 

บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม การสรุปและนำเสนอขอมูล ตัวแปรสุมและการแจกแจง
ความนาจะเปน การแจกแจงของสิ ่งตัวอยาง การตัดสินใจในงานวิศวกรรม การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถอดถอย 
อยางงาย  

The role of statistics in Engineering.  Data summary and presentation.  Random 
variables and probability distribution.  Sampling distribution. Decision making in 
engineering. Parameter estimation. Test of hypothesis. Analysis of variance. Simple 
regression analysis. 

 
611  371  เคมีอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
  (Industrial Chemistry) 

 วิชาบังคับกอน  :     611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
ความรูพื ้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีประเภทตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมปุย  

อุตสาหกรรมยากำจัดวัชพืชและแมลง  อุตสาหกรรมสบูและสารซักฟอก  และอุตสาหกรรมสีและสาร
เคลือบผิว  ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  กระบวนการผลิตสารเคมีที่สำคัญ  
ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับปฏิบัติการเฉพาะหนวยในกระบวนการเคมี  การวิจ ัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  สิทธิบัตร  การจัดการและการตลาดในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

Basic knowledge of chemical process industries including the fertilizer 

industry, herbicide and insecticide industry, soap and detergent industry, and color- 

and surface-coating industry. Important chemical reactions in chemical process 

industries. Processes for producing important chemicals. Basic knowledge of unit 

operations in chemical processes. Industrial chemical research and development. 

Patents. Management and marketing in chemical process industries.  
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611  372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

  (Industrial Training) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

                      611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 

     611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 

     611 341 สมบัติของพอลิเมอร 

  เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

     รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

 ฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของทางดานปโตรเคมี พอลิเมอร วิศวกรรม

เคมีหรือในอุตสาหกรรมเกี่ยวของ เปนเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง นำเสนอและสงรายงานการ

ฝกงาน 

Training program in a factory or company related to petrochemical, polymer 

chemical engineering or related industries at least 240 hours. In-class presentations, 

and submission of industrial training reports. 

 

611 381  ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิศวกรวัสดุ     2(2-0-4) 

  (Communicative English Skills for Materials Engineers) 

การออกเสียงภาษาอังกฤษดานพยัญชนะและสําเนียง บทสนทนาเบื้องตนเชิงเทคนิค

สําหรับวิศวกรรมวัสดุ ทักษะการนําเสนอดวยวาจาสําหรับงานวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษดาน

สําหรับโครงสรางการเขียนเชิงเทคนิค  

English pronunciation for alphabets and accents.  Basic technical 

conversation for materials engineering.  Oral presentation skills for academic works. 

English skills for technical writing structures. 
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611  401  การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 กระบวนการเคมี  

  (Numerical Method Analysis in Chemical Process Industries) 

การประมาณคาเชิงตัวเลข การหาคาอินทิเกรต การหาคาอนุพันธ คาผิดพลาดและการ

วิเคราะห วิธีกำลังสองนอยสุด การแกสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การแกสมการหลายตวัแปร 

การหาเมทริกซผกผัน การแกสมการอนุพันธ อันดับตาง ๆ การหาคำตอบที ่ เหมาะสม  

การประยุกตใชการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงการหาสมการจากขอมูลการทดลอง 

การแกปญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพอลิเมอร  

Numerical approximations.  Integration.  Differentiation.  Error analysis.  

Least- square method.  Solution methods for linear and nonlinear algebraic 

equations.  Solution of simultaneous algebraic equations.  Determination of 

inversed matrices.  Solution of n- th order differential equations.  Optimization. 

Applications of numerical method analysis including determination of equations 

from experimental data, problems solving in the production processes for 

polymer products. 
 

611 402   เทคโนโลยีปโตรเลียม    3(3-0-6) 
   (Petroleum Technology) 

ประวัติอุตสาหกรรมน้ำมันปโตรเลียม กำเนิดของน้ำมันปโตรเลียม การสำรวจคนหาและ
การผลิตน้ำมันดิบ กระบวนการตาง ๆ ในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปจากน้ำมันดิบ วิธีการทดสอบ
คุณภาพน้ำมัน วิธีการคำนวณเกี่ยวกับคุณภาพน้ำมัน ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม วิธีการแยกสาร
ในอุตสาหกรรมปโตรเลียม กระบวนการทางเคมีท่ีใชปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม 

History of the petroleum industry.  Petroleum formation. Exploration crude 
and manufacturing.   Processes in the formulated oil production from crude oil. 
Oil quality testing. Calculation methods related to petroleum quality. Petroleum 
products.  Separation processes in the petroleum industry.  Chemical processes 
for the improvement of petroleum product quality. 
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611 411 พอลิเมอรสมรรถนะสูง    3(3-0-6) 

 (High Performance Polymers) 

 วิชาบังคับกอน   :  611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร 

       ประเภทตาง ๆ ของพอลิเมอรสมรรถนะสูง เทคนิคการสังเคราะหและการขึ้นรูป และการ

นำไปใชประโยชนของพอลิเมอรสมรรถนะสูงประเภทตาง ๆ 

       Various types of high performance polymers.  Synthesis and fabrication 

techniques and aspects of applications for various types of high performance 

polymers. 

 

611  412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสด ุ    3(2-2-5) 

  (Computer Applications in Materials Engineering) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ 

                      611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 

หลักพื ้นฐานของคอมพิวเตอร แบบจำลองทางคณิตศาสตร การประยุกตสมการทาง

คณิตศาสตรเพื่อจำลองกระบวนการบนคอมพิวเตอรรวมถึงการจำลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน

เครื่องปฏิกรณ การออกแบบกระบวนการทางเคมีโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร การจำลอง

การขึ้นรูปพลาสติก การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกโดยใชคอมพิวเตอร  

Basic principles of computers.  Mathematical models.  Applications of 

mathematical equations using a computer to simulate processes including 

simulation of chemical reactions in reactors.  Chemical process design by using 

computer software.  Plastic process simulation.  Plastic product design using the 

computer. 
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611  413 วัสดุคอมพอสิต    3(3-0-6) 

  (Composite Materials) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

หลักเบื้องตนของการเสริมแรงของวัสดุเพื่อทำใหวัสดุมีสมบัติเชิงกลและทางฟสิกส  

ที่เหมาะสม ชนิดของสารเสริมแรง ชนิดของเมทริกซ พอลิเมอรคอมพอสิตท่ีเสริมแรงดวยเสนใย 

โครงสรางของพอลิเมอรคอมพอสิต การทำนายสมบัติของคอมพอสิต ปจจัยที่มีผลตอสมบัติดาน

ความแข็งแรงและความลา การขึ้นรูปคอมพอสิต 

Basic principles of material reinforcement for proper mechanical and 

physical properties.  Types of reinforcing materials, and matrices.  Polymeric 

composites reinforced with fibers. Structures of polymeric composites. Prediction 

of composite material properties.  Factors affecting strength and fatigue. 

Manufacturing of composites. 

 

611  414   ฟงกชนันอลพอลิเมอร    3(3-0-6) 

  (Functional Polymers) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

การสังเคราะห การพิสูจนเอกลักษณ สมบัติและการนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ 

ฟงกชันนอลพอลิเมอร กรณีศึกษางานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับฟงกชันนอลพอลิเมอร   

Synthesis, characterization, properties, and applications of functional 

polymers. Case studies of current research related to functional polymers. 
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611  415  บรรจุภัณฑเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

  (Introduction to Packaging) 

  วิชาบังคับกอน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 

หนาที่และบทบาทของวัสดุบรรจุภัณฑในการประยุกตในงานอุตสาหกรรม  ชนิดและ

สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑประกอบดวยแกว โลหะ กระดาษ และพลาสติก  หลักการออกแบบ

บรรจุภัณฑและการพัฒนาปรับปรุง  การวิเคราะหจุดวิกฤติของรูปทรงบรรจุภัณฑ  การผลิตวัสดุ

บรรจุภัณฑ  กระบวนการพื้นฐานของการบรรจุหีบหอและการปดผนึก  ปญหาและเทคโนโลยี

ปจจุบันของการบรรจุหีบหอและวัสดุบรรจุภัณฑ 

Functions and roles of packaging materials in industrial applications.  Types 

and properties of packaging materials including glass, metal, paper, and plastics. 

Principles of package design and development.  Critical analysis of packaging 

forms.  Production of packaging material.  Fundamental processes for packaging 

and sealing.  Problems and current technology in packaging and packaging 

materials. 
 

611 416  ฟสิกสพอลิเมอรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
              (Introduction to Polymer Physics) 

  วิชาบังคับกอน  :    611 211  หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  
 โครงแบบและขนาดโมเลกุลของสายโซพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอรในสถานะคลาย

แกว เปนผลึกและสภาพยืดหยุนคลายยางของพอลิเมอร อุณหพลศาสตรของสารละลายพอลิ
เมอรและพอลิเมอรผสม การเกิดผลึก  

Conformation and molecular dimensions of polymer chains.  Structure of 
glassy, crystalline and rubbery elastic states of polymers. Thermodynamics of 
polymer solutions and blends. Crystallization. 
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611 417  การแตกสลายของพอลิเมอรและการทำใหพอลิเมอรเสถียรเบื้องตน  2(2-0-4) 

 (Introduction to Polymer Degradation and Stabilization) 

 วิชาบังคับกอน :  611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร 

หลักการในการแตกสลายของสารพอลิเมอรชนิดตาง ๆ รวมถึงปจจัย กลไกและวิธีปองกัน

การแตกสลายของสารพอลิเมอรชนิดตาง ๆ 

Principles of degradation of various polymers including factors, mechanisms, 

and degradative prevention methods for various polymers. 

      

611  421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก    2(2-0-4) 

  (Injection Molding Technology)  

  วิชาบังคับกอน   :    611 321  วิทยากระแสและกระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร 

 เครื่องจักรการฉีดแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูง องคประกอบของแมพิมพฉีด วงจรการฉีด   

การตรวจวัดกระบวนการและการควบคุม  ความสัมพันธของการเติมแมพิมพและการจัดเรียงตัว 

ความสัมพันธของการอัดย้ำและการหดตัว  ความสัมพันธของการเย็นตัวและการกระจายแรง

ภายในผลิตภัณฑ ความสัมพันธระหวางตัวแปรในกระบวนการและสมบัติของผลิตภัณฑที่ขึ้นรูป  

การตั้งสภาวะการฉีดและการแกปญหา  ตำหนิในชิ้นงานและการแกปญหา   

Conventional and advanced injection- molding machinery.  Elements of 

injection mold.  Injection cycle.  Process monitoring and control.  Relationship 

between filling and orientation.  Relationship between holding and shrinkage. 

Relationship between cooling and stress distribution in products.  Relationships 

between process parameters and molded product properties.  Process condition 

set-up and troubleshooting. Part defects and troubleshooting. 
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611 422  วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว    3(3-0-6) 

 (Coating Science and Technology) 

 วิชาบังคับกอน :  611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 

องคประกอบของสารเคลือบผิว ชนิดของสารยึดเกาะ การสังเคราะหสารยึดเกาะประเภท

พอลิเมอร ผงสี สารประกอบระเหยได สารเติมแตง การจำแนกประเภทของสารเคลือบผิว  

การเตรียมและการปรับปรุงพื้นผิว วิธีการเคลือบผิว เทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเคลือบผิว 

สมบัติตาง ๆ ของสารเคลือบผิวและวิธีการทดสอบของสารเคลือบผิว การประยุกตใชงานใน

ปจจุบันของสารเคลือบผิว  

Compositions coatings.  Types of binders.  Synthesis of polymer binders. 

Pigments.  Volatile compound.  Additives.  Classification of coatings.   Surface 

preparation and treatment. Application methods for coatings. New technology for 

coating.  Various properties of coatings and testing methods of coatings.  Current 

applications of coating. 

 

611 423  เทคโนโลยีการเช่ือมแนนและกาว   3(3-0-6) 

              (Adhesion and Adhesives Technology) 

  วิชาบังคับกอน  :     611 211 หลักเบ้ืองตนของวิทยาการพอลิเมอร  

ประวัติความเปนมาของกาว   การจำแนกประเภทของกาว   สมบัติเชิงกลของวัสดุที่เกี่ยว

พันธ กับการเชื ่อมแนน   พื ้นฐานของแรงระหวางโมเลกุล   ทฤษฎีการยึดติดของกาว       

การเตรียมพื้นผิวของวัสดุสำหรับการเชื่อมกาว   กาวประเภทเทอรโมเซต  กาวประเภทเทอรโม

พลาสติก  กาวประเภทอิลาสโตเมอร  การประยุกตใชกาวในปจจุบัน  การทดสอบการเชื่อมแนน

ของกาว  

Adhesives history.  Adhesives classification.  Mechanical properties of 

materials related to adhesion.  Basics of intermolecular forces.  Theories of 

adhesion. Surface preparation of adherends for adhesive bonding. Thermosetting 

adhesives.  Thermoplastic adhesives.  Elastomeric adhesives.  Current application 

of adhesives. Testing of adhesive bonds. 
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611 424  พอลิเมอรชีวการแพทย   2(2-0-4) 
 (Biomedical Polymers) 

 สแคฟโฟลดพอลิเมอรสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ระบบสงยาประเภทพอลิเมอรไฮโดรเจลนี้
ใชในการหอหุมเซลลและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพสำหรับใชเปน
ระบบสงยา พอลิเมอรสำหรับใชเปนวัสดุทดแทนลิ้นหัวใจ และเสนเลือด พอลิเมอรเอทิลีนชนิด 
มีน้ำหนักสูงมากสำหรับใชซอมแซมขอตอ พอลิเมอรสำหรับไบโอเซนเซอร และวิศวกรรม
เนื้อเย่ือซึ่งใชพอลิเมอรจากธรรมชาติ 

 Polymeric scaffolds for tissue engineering, polymeric drug delivery systems, 

hydrogels in cell encapsulation and tissue engineering, and biodegrading polymers 

for drug delivery systems. Polymers as replacement materials for heart valves and 

arteries, ultra high molecular weight polyethylene(UHMWPE) in joint replacement, 

polymers in biosensors, and tissue engineering using natural polymers. 
  

611 425    เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการ     3(3-0-6) 
    ประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร   

(Nanostructure Fabrication Technology and Applications in  
Petrochemical and Polymer Industries) 

   วิชาบังคับกอน :   611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 
ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับเทคโนโลยีการสังเคราะหและการขึ ้นรูปวัสดุระดับนาโน 

ประกอบดวยการตกสะสมไอ การตกสะสมดวยวิธีทางไฟฟา การปนเสนใยดวยวิธีทางไฟฟา  
การทำใหเกิดพอลิเมอรดวยวิธีทางไฟฟา การพนดวยความรอน การตกตะกอนรวม ปฏิกิริยา
สถานะของแข็ง การสังเคราะหดวยวิธีโซล-เจล การสังเคราะหดวยวิธีไฮโดรเทอรมัล นาโนลิ
โทกราฟ และวิธีการประกอบกันขึ้นเองของโมเลกุล การประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และพอลิเมอร 

Fundamentals of synthesis and fabrication technologies for nano- scale 

materials including vapor deposition, electrodeposition, electrospinning, 

electropolymerization, thermal spray, coprecipitation, solid-state reaction, sol-gel 

synthesis, hydrothermal synthesis, nanolithography, and molecular  

self- assembling methods.  Applications in the petrochemical and polymer 

industries. 
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611  431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ    2(2-0-4) 
  (Fiber and Textile Technology)    

 วิชาบังคับกอน  :    * 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร   

     * อาจเรียนพรอมกันได   
หลักเบื ้องตนของเสนใย สมบัติทางเคมีและกายภาพของเสนใย ความรู พื ้นฐานของ

เทคโนโลยีสิ่งทอประกอบดวยการปนดาย การทำเปนผาผืน การทำใหเกิดสีในสิ่งทอ กระบวนการ
ตกแตงสำเร็จ และการทดสอบสิ่งทอ 

Fundamentals of fibers.  Chemical and physical properties of fibers.  Basic 
knowledge of textile technologies including yarn spinning, fabric formation, 
coloration of textiles, finishing processes, and textile testing. 

 

611  432  เคมีสีและการวัดสี    2(2-0-4) 

  (Color Chemistry and Measurement) 

  วิชาบังคับกอน  :   611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสี การเลือก การจำแนกและการใชงานของสียอมประเภทตาง ๆ 

วิทยาศาสตรของการวัดสี  เครื่องมือในการวัดสีและความคลาดเคลื่อนของส ี

Basic principles of color technology. Selection, classification and applications 

of dyes. Science of color measurement. Instruments for color measurement and 

color deviations. 

 
611  433  เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ    3(3-0-6) 
  (Dyeing and Printing Technology) 
  วิชาบังคับกอน :  611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

   หรือ    * 611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ 
        * อาจเรียนพรอมกันได 

ชนิดและสมบัติของสียอม สารสีและสารชวยการยอม สมบัติการยอมสี เครื่องจักรและ
กระบวนการยอมสี การเตรียมน้ำสำหรับอุตสาหกรรมฟอกยอม การประเมินสมบัติการติดแนน
ของสี เทคโนโลยีการพิมพสำหรับผา เครื่องจักรสำหรับการพิมพผา พัฒนาการสมัยใหมของ
เทคโนโลยีการฟอกยอมและการพิมพ 

Types and properties of dyes, pigments, and auxiliaries.  Dyeing properties. 
Machinery and processes for dyeing.  Water preparation for dyeing industry. 
Evaluation of color-fastness. Printing technology for fabrics. Machinery for printing 
fabrics. New developments in dyeing and printing technology. 
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611 434 เทคโนโลยีของยาง            2(2-0-4) 
  (Rubber Technology) 

 วิชาบังคับกอน  :     611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  
 สมบัติอิลาสติซิตี้ของยาง การออกสูตรยาง ยางคอมพอสิต ยางผสม เทอรมอพลาสติก 

อิลาสโตเมอร เทอรมอพลาสติกวัลคานิเซต ยางโฟมและยางสปอง การนำยางกลับมาใชใหม 
   Rubber elasticity. Rubber formulation. Rubber composites. Rubber blends. 

Thermoplastic elastomer (TPE). Thermoplastic vulcanizate (TPV). Cellular rubber 
and rubber sponge. Rubber recycling. 

 
611  451  กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี     3(3-0-6) 
   (Chemical Processes in Petrochemical Industries) 

  วิชาบังคับกอน  :   611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
โครงสรางและการพัฒนาของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  แกสธรรมชาติและน้ำมันดิบ   

ชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการพื ้นฐานที ่สำคัญสำหรับผลิตสารโอเลฟนและอโรมาติก   
แกสสังเคราะหและสารเคมีตาง ๆ ท่ีไดจากแกสสังเคราะห  อนุพันธของเอทิลีน  โพรพิลีน  บิวทา
ไดอีนและบิวทีนส  การผลิตเบนซีน  โทลูอีนและไซลีนส  สารปโตรเคมีจากทรัพยากรที่สรางขึ้น
ใหมได 

Structure of and developments in the petrochemical industry.  Natural gas 
and crude oil.  Types of raw materials and basic processes for producing olefins 
and aromatics.  Synthesized gas and chemicals derived from synthesized gas. 
Derivatives of ethylene, propylene, butadiene, and butenes, benzene, toluene, 
and xylenes. Petrochemicals from renewable resources.  
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611  452  การออกแบบและการจำลองแมพิมพ   3(2-2-5) 
  (Mold Design and Simulation) 

  วิชาบังคับกอน  :  611 321   วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 
หลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบแมพิมพประกอบดวยการถายเทความ

รอนในแมพิมพและสมบัติการไหลของพอลิเมอรหลอมเหลว  สวนประกอบพื้นฐานและแนว
ทางการออกแบบแมพิมพแบบตาง ๆ โดยเนนศึกษากระบวนผลิตและตนทุนการผลิต การเลือกใช
วัสดุและการประกอบ  การออกแบบแมพิมพโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (ซีเอดี)  
กระบวนการวิเคราะหทางวิศวกรรมโดยการจำลองสภาวะการขึ้นรูปโดยใชคอมพิวเตอรชวยใน
งานทางวิศวกรรม (ซีเออี)  การสรางแมพิมพโดยใชคอมพิวเตอรชวยในงานทางการผลิต (ซีเอ
เอ็ม)   

Engineering principles related to mold design including heat transfer in 
molding and rheological properties of polymer melts.  Fundamental concepts of 
mold design with an emphasis on production processes and costs.  Material 
selection and assembly.  Mold design with Computer- Aided Design ( CAD) . 
Engineering analysis using computer simulation with Computer- Aided Engineering 
(CAE). Mold-making using Computer-Aided Manufacturing (CAM). 

 

611  453    การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม    3(3-0-6) 

   (Materials Selection and Engineering Design) 

   วิชาบังคับกอน  :  611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 

   หรือ         615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 

   หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑที ่พัฒนามาจากวิศวกรรมกลศาสตร  

สมบัติของวัสดุ และขอพิจารณาจากกระบวนการขึ้นรูปที่มีผลในการออกแบบและดัดแปลง

รูปรางและโครงสรางของผลิตภัณฑเพื่อใหทำงานไดตามที่ตองการ  การเลือกใชวัสดุโดย

พิจารณาจากหนาที ่ของผลิตภัณฑที ่ออกแบบ สมบัต ิของว ัสดุและการพิจารณาเชิง

เศรษฐศาสตร  

         Principles and product design concepts developed from engineering 

mechanics, material properties, and processing considerations which affect the 

design and modification of product shape and structure in order to perform 

functions as required. Materials selection based on functions of the product 

designed, material properties, and economic considerations. 
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611  454  กระบวนการแยก     3(3-0-6) 

  (Separation Processes) 

 วิชาบังคับกอน  :   611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 

วิธีการแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของสาร  สมดุลวัฏภาค  กระบวนการกลั่น  

การด ูดกล ืน  การลดความชื ้น  การสกัดด วยตัวทำละลาย  การลาง  การทำให แหง   

การแลกเปลี่ยนไอออน การเลอืกกระบวนการแยก   

Separation methods using physical properties of substances.  Phase 

equilibrium. Distillation process. Absorption. Dehumidification. Solvent extraction. 

Leaching. Drying. Ion exchange. Selection of separation methods. 
 
611  455   พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุมใน   3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี    
   (Process Dynamics and Control in Chemical Process Industries) 
  วิชาบังคับกอน   :    611 202  หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

การวิเคราะหกระบวนการทางเคมี  พื้นฐานของการวัดและการควบคุมกระบวนการ  
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการ  องคประกอบของระบบควบคุม  ผลการแปลงลา
ปลาซและฟงกชันถายโอน  พลศาสตรกำลังตาง ๆ ของกระบวนการ  การออกแบบระบบ
ควบคุม  ระบบควบคุมแบบปอนสงและปอนกลับ  ตัวควบคุมแบบพีไอดีและการปรับ   
การวิเคราะหผลตอบสนองของกระบวนการในเชิงความถี่  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ผลการ
แปลงโดเมนซี  และระบบควบคุมข้ันสูง  

Chemical process analysis.  Basics of measurement and process control. 

Mathematical models of process.  Control system components.  Laplace 

transformations and transfer functions. Dynamics of the n-order process. Control 

system design. Feedforward and feedback control systems. PID controller and the 

tuning technique.  Frequency response analysis.  Digital control systems.  

Z-transformations. Advanced control systems. 
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611 461   การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรเชิงบูรณาการ   3(2-3-4) 
              (Integration Problem Solving for Petrochemical and Polymeric Material Industrial) 

การคิดอยางเปนระบบ การแกปญหาเชิงปองกัน หลักการ 3 จริง การกำหนดปญหา 
ขอบเขตของการแกปญหา ความเขาใจบริบททางสังคม และความเชื ่อมโยงของอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง การวิเคราะหสาเหตุรากเหงา การวิเคราะหทำไม-ทำไม การวิเคราะห
ปรากฏการณ-กายภาพ-กลไก-4เอ็ม กรณีศึกษาสำหรับวิศวกรปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  
การปฏิบัติการแกปญหา  

Systematic thinking. Preventive action. 3 Actuals Principle. Problem definition. 
Scope of problem- solving.  Understanding of social context and relationship of 
industry, economy and politics. Root cause analysis. Why-Why analysis. Phenomena-
Physical- Mechanism -  4M analysis.  Case study for petrochemical and polymeric 
Material engineers. Problem solving workshop. 

 
611 462    การวางแผนการเงินและการลงทุน      3(3-0-6) 
      (Financial and Investment Planning) 

เปาหมายของการวางแผนการเงิน การเงินธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการทาง
การเงิน การเงินสวนบุคคล หลักการลงทุน การอานงบการเงินเพ่ือการลงทุน การวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการการลงทุน การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก 

Goals of Financial Planning. Business Finance. Financial Analysis. Financial 
Management. Personal Finance. Principle of Investment. Reading Financial Statement 
for Investment. Securities Analysis and Portfolio Management. Debt Securities 
Investment. Equity Securities Investment. Alternative Investment. 

 
611 471    การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม       1(0-3-0)  

 (Industrial Plant Studies)  
 วิชาบังคับกอน :     611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 
                           611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร  

     ทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีและพอลิเมอรเพื ่อเพิ ่มพูนความรู และ
ประสบการณ  

        มีการศึกษานอกสถานที่  
      Field trips to industrial factories related to petrochemical and polymers to gain 
practical knowledge and experience.  

        Field trips required. 
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611 491  สัมมนา   1(0-3-0) 

    (Seminar) 

  เงื่อนไข  :    นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

สัมมนาบทความในหัวขอท่ีเปนปจจุบันนาสนใจในสาขาอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลาสติก 

ยาง เสนใย กาว สี โลหะ เซรามิกส พอลิเมอรจากธรรมชาติและคอมพอสิตตอที่ประชุมอาจารย

และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนานี้ 

Seminar on recent article related to interesting topics in the fields of 

petrochemicals, plastics, rubbers, textiles, adhesives, paints, metals, ceramics, 

natural polymers, and composites.  Giving a presentation on the article to an 

audience comprised of department staff and students registered for this course. 
 

611 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1   1(0-3-0) 

   (Directed Research Project for Petrochemistry Students I) 

  เงื่อนไข  :    นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

    รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

เลือกหัวขอวิจัย  คนควาขอมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนำเสนอมากอน  

ในสาขาเคมีอุตสาหกรรม  ปโตรเคมี   พอลิเมอรและสาขาที่เกี ่ยวของ  การวางแผนงานวิจัย   

เขียนโครงรางงานวิจัย   นำเสนอโครงรางงานวิจัย 

Selection of research topic.  Literature review in the chemical industry, 

petrochemicals, polymers, and other related disciplines.  Research planning, 

research proposal writing, and research proposal presentation.  
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611 493  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2   2(0-6-0) 

    (Directed Research Project for Petrochemistry Students II) 

  วิชาบังคับกอน :   611 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 

  เงื่อนไข :  ตองได S ในรายวิชา 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษา 

    ปโตรเคมี 1 

ดำเนินการทำงานวิจัยตามโครงรางงานวิจัยที ่ไดเสนอไวแลวในรายวิชา 611 492  

โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1   เขียนรายงานผลการวิจัย  นำเสนอ

ผลงานวิจัย และสอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบของภาควิชา 

Conducting a research project according to the research proposal submitted 

for 611 492 Directed Research Project for Petrochemistry Students I.  Research 

report writing.  Research presentation and oral examination by a departmental 

examination committee. 
 

614 201   เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing) 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธกราฟฟก การรางแบบดวยมือเปลา การเขียนภาพ 

ออรโธกราฟฟก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพชวย  

การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและสวนประกอบของชิ้นงาน การใหขนาดและ

ความคลาดเคลือ่น การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ 

Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 

Pictorial drawing.  Sections.  Auxiliary views.  Development. Detail and assembly 

drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer-aided drawing. 
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615 112   กลศาสตรวิศวกรรม     3(3-0-6) 

  (Engineering  Mechanics)    

ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตรของไหล จุดเซ็น

ทรอยดและโมเมนตของความเฉื ่อย จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ 

แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม ปฏิบัติการใน

หัวขอท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา 

Force  systems.   Resultants.   Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. 

Fluid statics.  Centroid  and  moment  of  inertia.  Kinetics and kinematics of  

particles  and  rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse 

and momentum.  Laboratory activities related to the course. 

 

618 120    วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน   3(3-0-6) 

   (Fundamental of Electrical Engineering)  

การวิเคราะหวงจรไฟฟาพื ้นฐานทั ้งวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดัน

กระแสไฟฟาและกำลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาเบี้องตน การแปลงรูปพลังงาน 

ไฟฟาเชิงกล เครื่องกำเนิดไฟฟา  มอเตอรและการนำไปใชงาน  แนวคิดระบบไฟฟาสามเฟส  

วิธีการสงถายกำลังไฟฟา  เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน  วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน  

Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage, 

current and power.  Transformers.  Introduction to electrical machinery. 

Electromechanical energy conversion, generators, motors and their uses. 

Concepts of three-phase systems.  Methods of power transmission.  Introduction 

to some basic electrical instruments.  Basic electronic circuits. 
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620 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

              (Engineering Materials) 

  เงื่อนไข  :   โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานของ

วัสดุวิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุเสริมองคประกอบ แผนภูมิ

สมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคตาง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของ

วัสดุ 

  Relationship between structures, properties, production processes and 

applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers, 

ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. 

Mechanical properties and materials degradation. 

 

620 211  วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 3(3-0-6) 

             (Ceramics Science and Engineering)      

  วิชาบังคับกอน  :  * 620 101 วัสดุวิศวกรรม 

    * อาจเรียนพรอมกันได 

  หลักการทั่วไปของเซรามิกสบนรากฐานของฟสิกสและเคมีเชิงผลึก เซรามิกสดั้งเดิม เคลือบ 

แกว และวัสดุทนไฟ หลักการของการเผาผลึก ความสัมพันธระหวางเคมี โครงสราง สมบัติ และ

สมรรถนะ 

  General principles of ceramics based on crystal physics and chemistry. 

Traditional ceramics, glazes, glass, and refractories. Principles of sintering. 

Interrelationship between chemistry, structure, properties, and performance. 
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620 221   โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
              (Metals and Alloys) 

  วิชาบังคับกอน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
  การจำแนกประเภทโลหะและโลหะผสม โครงสรางจุลภาค สมบัติ กระบวนการขึ้นรูป             

การประยุกตใชงานของโลหะกลุมเหล็กและโลหะนอกกลุมเหล็ก เหล็กกลาคารบอน เหล็กกลา
เครื ่องมือ เหล็กกลาไร สนิม โลหะอลูมิน ัมผสม โลหะไททาเนียมผสม โลหะนิกเกิลผสม 
สารประกอบระหวางโลหะ นาโนเทคโนโลยีสำหรับวัสดุโลหะ   

  Classification of metals and alloys. Microstructures, properties, processing 
applications of ferrous alloys and non-ferrous alloys. Carbon steels. Tool steels. 
Stainless steels. Aluminum alloys. Titanium alloys. Nickel alloys. Intermetallics.  
Nanotechnology for metallic materials. 

 

620 311  กระบวนการผลิตเซรามิกส 3(3-0-6) 

 (Ceramics Processing) 

  วิชาบังคับกอน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 

    เคมีพื้นผิวเบื้องตน วัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส ลักษณะเฉพาะของอนุภาค

เซรามิกส สารเติมแตงในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส 

 Basic surface chemistry. Raw materials in ceramics processing. Characteristics 

of ceramic particles. Additives in ceramics processing. 

 
620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต  3(3-0-6) 

 (Cement Science and Technology)   
  วิชาบังคับกอน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 

   การจำแนกและกระบวนการผลิตซีเมนตพอรตแลนด  คุณสมบัติเฉพาะของซีเมนตพอรต
แลนด องคประกอบของซีเมนตและความสัมพันธระหวางวัฏภาค ปฏิกิริยากับน้ำและการแข็งตัว
ของซีเมนตพอรตแลนด สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางกลของซีเมนตพอรตแลนด ของผสม
ซีเมนต สวนผสมของคอนกรีต 

   Classification and manufacturing of Portland cement.  Specification of 
Portland cements. Cement compositions and their phase relations. Hydration and 
hardening of Portland cement.   Physical, chemical and mechanical properties of 
Portland cements, cement admixtures, and concrete aggregates. 

 



       111                                                       มคอ.2 
 

620 341   การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

    (Business Process Management)  

     แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหารและจัดการ การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การแกไขปญหาธุรกิจเชิงการจัดการ  

การบริหารนโยบาย การจัดการขามสายงาน การจัดการงานประจำวัน การบริหารความตอเนื่อง

ทางธุรกิจ กรณีศึกษาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

      Concepts of business processes. Administration and management processes. 

Paradigm shift for business process management. Solving business problems with 

management. Policy management. Cross functional management. Daily 

management. Business continuity management. Case study in business process 

management. 

  
620 382   การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Design and Analysis of Engineering Experiments) 
  วิชาบังคับกอน  :  611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกร 
                                    กระบวนการเคมี 

การประยุกตการออกแบบการทดลอง (ดีโออี) กับงานวิศวกรรมวัสดุ หลักสำคัญของการ
ออกแบบการทดลอง การเลือกปจจัยและการเลือกขนาดของตัวอยาง การออกแบบการทดลอง
แบบปจจัยเดี ่ยว การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล การคอนฟาวด การออกแบบ
แฟคทอเรียลแบบ 2k การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางสวน การออกแบบการ
ทดลองแบบสุมซอน การหาคาเหมาะสมของกระบวนการโดยวิธีพื้นผิวแบบตอบสนอง (อารเอส
เอ็ม) ทากูชิดีโอด ี

Applications of design of experiment ( DOE)  for materials engineering.  
Key principles of experimental design. Choice of the factors and choice of sample 
size. Single-factor experimental design. Factorial design. Confounding.  2k factorial 
design.  Fractional factorial design.  Nested design.  Process optimization through 
response surface methodology (RSM) Taguchi DOE. 
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620 383   การประดิษฐและสิทธิบัตร 2(2-0-4) 

  (Inventions and Patents)       

   ประวัติความเปนมาของสิทธิสวนบุคคลและสิทธิของสาธารณชนในการคนพบทางดาน

วิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตรอันนำไปสูการพัฒนาระบบสิทธิบัตรระดับสากล   

การจำแนกผลงานประดิษฐที่ไดรับความคุมครองภายใตสิทธิบัตรระดับสากล  ขั้นตอนในการ

ไดร ับการคุ มครองสิ ่งประดิษฐจากกรมทรัพยสินทางปญญาและศาล  กรณีศึกษาในอดีต 

ที่เก่ียวของกับผลงานประดิษฐและสิทธิบัตร 

History of private and public rights for scientific discoveries and applied 

engineering leading to the development of worldwide patent systems.  Classes of 

invention protectable under international patents.  Procedures for protecting 

inventions in patent offices and courts. Reviews of past cases involving inventions 

and patents in several fields. 

 

620 421   การกัดกรอนและการปองกัน 2(2-0-4) 

  (Corrosion and Protection) 

  วิชาบังคับกอน  : 620 101  วัสดุวิศวกรรม 

  ทฤษฎีและรูปแบบของความเสื่อมเชิงเคมีไฟฟาของวัสดุ การทำใหเฉ่ือย การปองกัน  การ

กัดกรอน  

  Theories and forms of electrochemical deterioration of materials. Passivity. 

Prevention of corrosion. 
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620 422   โลหะวิทยาเชิงกายภาพ 3(3-0-6) 

              (Physical Metallurgy) 

    วิชาบังคับกอน  : 620 101  วัสดุวิศวกรรม 

 โครงสรางของโลหะ ผลึกศาสตร อุณหพลศาสตรและสมดุลวัฏภาคในโลหะ  ทฤษฎี 

ดิสโลเคชัน การแข็งตัวและการแพรในโลหะ  ความสัมพันธระหวางองคประกอบ โครงสราง 

ประวัติของกระบวนการขึ้นรูป และสมบัติของวัสดุโลหะ   กระบวนการข้ึนรูปโลหะและโลหะผสม

แบบด้ังเดิมและข้ันสูง 

Structure of metals.  Crystallography.  Thermodynamics and phase equilibria 

in metals.  Dislocation theory.  Solidification and diffusion in metals.  Relationships 

between composition, structure, processing history, and properties of metallic 

materials.  Traditional and advanced metals and alloy processing. 
 

620 423   โลหะวิทยาเชิงเคมี 3(3-0-6) 
   (Chemical Metallurgy) 
              วิชาบังคับกอน    : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 

  โลหะในแง ของเทอร โมเคม ี สมด ุลเคมี การหลอมละลายและการเก ิดสารละลาย 
จลนพลศาสตรเคมี  การออกแบบปฏิกรณ การแยกของวัฏภาค การเตรียมเชื้อเพลิงและสินแร 
การรีดิวซโลหะออกไซด  สารประกอบของโลหะประเภทกลายเปนไอได  ตะกรันและวัสดุทนไฟ  
การถลุงแร  การทำใหบริสุทธิ์  โลหะประเภทหายากและประเภทวองไว  สารเจือเหล็ก  เทคนิค
การสกัดแรโดยวิธีโลหะวิทยาสารละลายและโลหะวิทยาไฟฟา 

Metals of Thermochemistry.  Chemical equilibrium.  Melting and 
dissolution.  Chemical kinetics.  Reactor design.  Phase separation.  Preparation of 
fuels and ores.  Reduction of metal oxides.  Vaporized metal compounds.  Slag 
and refractories.  Smelting.  Refining.  Scarce metals and reactive metals. Ferrous 
alloys.  Ore extraction using hydrometallurgy and electrometallurgy. 
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620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม  3(3-0-6) 

    (Principles of Total Productivity Improvement)  

     แนวคิดเกี ่ยวกับการเพิ ่มผลิตภาพ หลักการการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ  

การบูรณาการปรัชญาการเพิ่มผลิตภาพ 5ส การไคเซ็น กิจกรรมกลุมยอย (เอสจีเอ) เทคนิค

วิศวกรรมอุตสาหการ  (ไออี) ผลิตภาพสีเขียว (จีพี) ซิกสซิกมา (6) การบำรุงรักษาแบบทวีผล 

ที่ทุกคนมีสวนรวม (ทีพีเอ็ม)  การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (ทีคิวเอ็ม) ระบบการผลิตแบบ 

โตโยตา (ทีพีเอส) ระบบการผลิตแบบลีน การจัดการเพิ่มผลิตภาพ กรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภาพ

โดยรวม ธุรกิจแบบธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

     Concepts of productivity improvement, process improvement and control 

principles. Integration of productivity philosophy: 5s, Kaizen, small group activity 

(SGA), industrial engineering technique (IE), green productivity (GP), six–sigma (6), 

total productive maintenance (TPM), total quality management (TQM), toyota 

production system (TPS) or lean production system. Productivity improvement 

management. Total productivity improvement case studies.  Corparate governance 

and social responsibility.  

 

620 442   การจัดการคุณภาพโดยรวม  3(3-0-6) 

  (Total Quality Management) 

  กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหารและการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับลูกคา ความหมายและหลักการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการบริหารคุณภาพ 

กระบวนการแกไขปญหาคุณภาพ วิธีการแกปญหาคุณภาพเชิงจัดการ วิธีวิทยาสำหรับทีคิวเอ็ม 

มาตรฐาน ไอเอสโอ 9000  ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ 18000 

     Business processes. Administration and managements processes. Quality 

concept. Customer concepts. Definition and principles of TQM. Philosophy of 

quality management, problem-solving, methodology for TQM. ISO 9000, ISO 14000 

and ISO 18000 standards. 
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620 443   การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม 3(3-0-6) 
 (Modern Production Planning and Control) 

     แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ระบบการ
ผลิตแบบไหลอยางตอเนื ่อง ระบบการผลิตแบบดึง เทคนิคในการพยากรณความตองการ  
การบริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเพ่ือการตัดสินใจ 
การจัดทำตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการการไหลของสารสนเทศสำหรับการผลิต 
การปรับเรียบการผลิต การจัดการพื้นที่หนางาน กรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม 

      Concepts of product system in industries. Loss in the production process. The 
continuous flow production system.  The pull production system.  Demand 
forecasting techniques.  Inventory management.  Production planning.  Cost and 
profitability analysis for decision-making. Production scheduling. Production control. 
Information flow management for production.  Smoothing production.  Shop floor 
management. Case study of a selected industry or industries. 
 

620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ  3(3-0-6) 
 (Principles of Factory Diagnosis and Improvement)  

     แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ จริยธรรมของการวินิจฉัย วิธีการวินิจฉัย
สถานประกอบการทางดาน  การสำรวจเบื้องตน กระบวนการจัดการธุรกิจ การผลิต การขาย 
การเงิน ทรัพยากรบุคคลและแรงงาน งานธุรการและสำนักงาน เทคนิคการปรับปรุงสถาน
ประกอบการ  
      Concepts of factory diagnosis.  Ethics of diagnosis.  Factory diagnosis 
methodology. Preliminary survey. Business management processes. Manufacturing. 
Sales. Finance. Human resources and labor. Administration and office. Techniques 
for improving a factory. 

 
620 445   การปรับปรุงผังโรงงาน     2(2-0-4) 

    (Plant Layout Improvement) 
  หลักการวางผังโรงงาน ปจจัยของการปรับปรุงผังโรงงาน แนวคิดของการปรับปรุงผัง

โรงงาน วิธีวิทยาการปรับปรุงผังโรงงาน  เทคนิคการปรับปรุงผังโรงงาน การปรับปรุงผังโรงงาน
ระดับพนักงานหนางาน ความสามารถในการทำกำไรดวยการปรับปรุงผังโรงงาน 

  Plant layout principles. Plant layout factors. Concepts of plant layout 
improvement. Methodology for plant layout improvement. Plant layout 
improvement techniques. Plant layout improvement in operation. Profitability in 
plant layout improvement. 
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620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6) 

             (Microscale/Nanoscale Technology) 

              วิชาบังคับกอน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม   

    ทฤษฎีและเทคโนโลยีของผลิตกรรมระดับไมโครและนาโน การปลูกผลึก กระบวนการ

สุญญากาศ การถายโอนแบบ การกัดข้ึนรอย การแพรและ การฝงดวยไอออน ออกซิเดชัน เทคนิค

การตกสะสม ความรูเบื้องตนในการออกแบบโครงสรางระดับไมโคร วัสดุโครงสรางนาโนและ

เทคนิคการผลิตระดับนาโน 

Theory and technology of microscale/nanoscale fabrication. Crystal growth. 

Vacuum processes. Lithography. Etching. Diffusion and ion implantation. Oxidation. 

Deposition techniques. Basic knowledge in microstructure design. Nanostructured 

materials and nanofabrication techniques. 

 

620 452  วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6) 

              (Nanoscale Materials) 

  วิชาบังคับกอน  :   620 101 วัสดุวิศวกรรม 

  ความรู เบื ้องตนทางเคมีและฟสิกสที่เกี ่ยวกับวัสดุระดับนาโน ผลิตกรรมระดับนาโน  

การพิสูจนเอกลักษณของวัสดุระดับนาโน  สมบัติและการนำวัสดุระดับนาโนไปใชประโยชน 

  Basic knowledge in chemistry and physics related to nanoscale materials. 

Nanofabrication. Characterization of nano-materials. Properties and applications of 

nanoscale materials. 

 

620 481 ภาษาอังกฤษและทักษะสำหรับการสมัครงาน 1(1-0-2) 

             (English and Skills for Job Application) 

การเขียนใบประวัติในสายวิศวกรรม การเตรียมตัวสำหรับคำถามสัมภาษณที่พบบอย การ

นำเสนอตนเองและมารยาทท่ีสรางความประทับใจในการสัมภาษณ 

 Resume writing.  Preparation for common questions.  Self- presentation and 

etiquette to create impression during an interview. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

     3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

1. รองศาสตราจารย ดร. 

ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ   

3-1020-01141-XX-X 

-01141-42-8    

        

Dr.-Ing. (Chemical 

Engineering) 

Friedrich-Alexander 

Universitaet- Erlangen-

Nuernberg, Germany 

(2005) 

M.Sc. (Chemical 

Engineering)  

University of Wales, UK 

(1998) 

วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

13 10 

2. รองศาสตราจารย  

มาณพ ปานะโปย 

3-3107-00663-XX-X 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(2546) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

11 10 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

3. รองศาสตราจารย  

อาชาไนย บัวศรี     

3-1606-00364-XX-X 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2547) 

วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสด ุ

พอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

13 7 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
จันทรฉาย ทองปน 

3-1022-00143-XX-X 
-1022-00143 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Polymer Science  
and Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1998) 
M.Sc. (Polymer Science  
and Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1993) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
 

15 8 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

พูนทรัพย  ตรีภพนาถกูล 

3-1018-00719-XX-X 

3-1018-00719-67-5        

        

D.Eng. (Plastics 

Engineering)  

University of Massachusetts 

Lowell, USA (2006) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2541) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2539) 

10 8 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

6. อาจารย ดร.ศราวุธ ภูไพจิตรกุล 

3-1017-01612-XX-X 

-1017-01612-49-0 

Dr.Agr.Sc. (Agricultural 

Science) Hohenheim 

University, Germany 

(2008) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2542) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2536) 

11 9 
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3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

1. รองศาสตราจารย ดร. 

ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ   

3-1020-01141-XX-X 

-01141-42-8    

        

Dr.-Ing. (Chemical 

Engineering) 

Friedrich-Alexander 

Universitaet- Erlangen-

Nuernberg, Germany 

(2005) 

M.Sc. (Chemical 

Engineering)  

University of Wales, UK 

(1998) 

วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

 

 

13 10 

2. รองศาสตราจารย  

มาณพ ปานะโปย 

3-3107-00663-XX-X 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

(2546) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี (2543) 

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

11 10 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

3. รองศาสตราจารย  

อาชาไนย บัวศรี     

3-1606-00364-XX-X 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2547) 

วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสด ุ

พอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

13 7 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
จันทรฉาย ทองปน 

3-1022-00143-XX-X 
-1022-00143 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Polymer Science  
and Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1998) 
M.Sc. (Polymer Science  
and Technology)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK (1993) 
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 8 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

พูนทรัพย  ตรีภพนาถกูล 

3-1018-00719-XX-X 

3-1018-00719-67-5        

        

D.Eng. (Plastics 

Engineering)  

University of Massachusetts 

Lowell, USA (2006) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2541) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2539) 

10 8 

6. อาจารย ดร.ศราวุธ ภูไพจิตรกุล 

3-1017-01612-XX-X 

-1017-01612-49-0 

Dr.Agr.Sc. (Agricultural 

Science) Hohenheim 

University, Germany 

(2008) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2542) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2536) 

 

 

 

 

 

 

11 9 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

7. รองศาสตราจารย ดร.  

ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ 

3-6498-00071-XX-X 

6498-00071-81-3 

D.Eng. (Plastics 

Engineering) 

University of Massachusetts 

Lowell, USA (2003)   

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2537) 

11 8 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

ณัฐวุฒิ ชัยยุตต 

3-3002-00201-XX-X 

3002-00201-69-9     

        

Ph.D. (Polymer Science 

and Technology) Mahidol 

University, Thailand (2005) 

วท.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุ 

พอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

7 7 

9. ผูขวยศาสตราจารย ดร.นฤทธิ์  

ตรีอำนรรค 

5-7302-90000-XX-X 

 

 

 

 

 

Ph.D. (Materials Science) 

Oregon State University, 

USA (2013) 

วท.ม. (วัสดุศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2550) 

วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

นิติ ยงวณิชย 

3-1303-00532-XX-X 

-1303-00532-95-8 

Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 

University of 

Pennsylvania, USA (2007) 

M.S. (Materials Science 

and Engineering) 

University of 

Pennsylvania, USA (2003) 

B.S. (Materials Science and 

Engineering and 

Engineering and Public 

Policy) Carnegie Mellon 

University, USA (2001) 

2 3 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

บุศรินทร เฆษะปะบุตร 

3-7105-01123-XX-X 

-01123-94-4        

  

Ph.D. (Polymer Science) 

The Petroleum and 

Petrochemical College                        

Chulalongkorn University, 

Thailand  (2003) 

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรติ

นิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2539) 

12 8 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

ปาเจรา พัฒนถาบุตร 

3-1014-00676-XX-X 

014-00676-19-7        

        

Ph.D. (Materials Science 

and Metallurgy : Polymer 

Technology) University of 

Cambridge, UK (1999) 

วท.บ. (วัสดุศาสตร)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2536) 

10 8 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ภัทร สุขแสน  

3-5399-00254-XX-X 

5399-00254-24-4 

Ph.D. (Engineering 

Materials) The University 

of Sheffield, UK (2007) 

B.Sc. (Materials Science 

and Engineering) first 

class honors 

University of Manchester 

Institute of Science and 

Technology (UMIST), UK 

(2002) 

3 3 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วรดา  หลอยืนยง 

3-1006-02896-XX-X 

3-1006-02896-11-1 

Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 

University of Califonia-

Berkeley, USA (2006) 

M.S. (Materials Science 

and Engineering) 

University of California-

Berkeley, USA (2002) 

B.S. (Materials Science and 

Engineering) 

The Pennsylvania State 

University, USA (2000) 

 

 

 

 

 

 

3 3 
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ลำดับ ตำแหนง ชื่อ – ชื่อสกุล 

หมายเลขประจำตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ปจจุบัน ปรับปรุง 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 

3-7399-00009-XX-X 

3-7399-00009-02-7 

Ph.D. (Polymer Science) 

The Petroleum and 

Petrochemical College 

Chulalongkorn University, 

Thailand (2003)  

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรติ

นิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2539) 

10 7 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

สุดศิริ เหมศรี 

3-1020-00442-XX-X 

3-1020-00442-34-3 

 

 

 

Ph.D. (Chemical 

Engineering) 

University of Connecticut, 

USA (2011) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2543) 

วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2539) 

13 8 

17. ผูชวยศาสตราจารย  

สมจิตร ลาภโนนเขวา 

5-3604-90014-XX-X 

-3604-90014-64-8 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการ
ผลิต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (2539) 

8 8 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

  อาจมีการเชิญอาจารยพิเศษเปนรายภาคการศึกษา 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

               ฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เก่ียวของทางดานปโตรเคมี พอลิเมอร วิศวกรรมเคมีหรือใน 

อุตสาหกรรมเกี่ยวของ เปนเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง นำเสนอและสงรายงานการฝกงาน  

               4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

                    (1) ความสามารถปฏิบัติงานตามตารางการฝกงาน แกปญหาโจทยปญหาที่หนวยงานมอบหมาย  

                    (2) ความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เคารพกฎระเบียบ  

                    (3) ความสามารถทำงานรวมกับผูอื่น  

                    (4) ความมีจริยธรรม คุณธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

               4.2 ชวงเวลา ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      ลักษณะการฝกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมง 
ฝกทักษะความมีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา 
และการทำงานรวมกับผูอื่น 

ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

ฝกทักษะการบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อใช 
ใน การปฏิบัติงานจริงและแกปญหาการทำงานได
อยางเหมาะสม 
ฝกทักษะดานปโตรเคมี พอลิเมอร หรือวิศวกรรม
เคมี เพ่ือนำไปใชประโยชนในงาน 

 
5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  คำอธิบายโดยยอ 
   หลักสูตรกำหนดใหนักศึกษาทำโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปญหาปจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกตในการทำโครงงาน/งานวิจัย  มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทำสำเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ภายใตการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทำวิจัยเบื้องตน และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอสูสังคมได 

5.3  ชวงเวลา  ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตนและปลาย 
5.4  จำนวนหนวยกิต  3  หนวยกิต 
5.5  การเตรียมการ  
       (1)   มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหนักศึกษา 
       (2)   มีการกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา 
       (3)   อาจารยที่ปรึกษาใหคำปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา 
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5.6  กระบวนการประเมินผล  
       (1)   คณาจารยในภาควิชาฯ กำหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
       (2)   ผูสอนและผูเรียนกำหนดหัวขอ 
       (3)   มีการประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ไดกำหนด รูปแบบ

การนำเสนอตามระยะเวลา 
       (4)   ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
       (5)   ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกันโดยการปรึกษา 
       (6)   ผูเรียนนำเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย ซึ่งเขารวมฟงการนำเสนอผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มุงสรางวิศวกรปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ที่สามารถ

ประยุกตใชความรู คิดวิเคราะหแกปญหาในอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม ปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน

และแนวโนมของการเปลี ่ยนแปลงที ่เฉียบพลัน และประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคมโลก โดยแบงคุณลักษณะพิเศษเปนหาดาน ดังนี ้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานความรูและทักษะทางปญญา 
มีความรูในมิติที่หลากหลาย  
ผานหลักสูตรที่มีความเปน 
พหุวิทยาการ 

1.  มีรายวิชาเพิ่มเติมในสายวิศวกรรมตาง ๆ เชน วิศวกรรมเคมี  
และวิศวกรรมอุตสาหการ อันอาจจะเปนการเปดกวางโอกาสทั้งใน
สายงานอาชีพและสายวิชาการในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

2.  เสริมสรางความสามารถในการบูรณาการความรูที่เรียนกับศาสตร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผานรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงการประยุกตใช
งานกับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ได 

ดานทักษะการสื่อสาร สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดการเรียนการสอนผานสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนในบางรายวิชา 
เชน เอกสารการสอน หรือการนำเสนอหนาชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ 
เพื่อเตรียมความพรอมตอการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน 

ดานทักษะการเปนนักวิจัย

สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา

ในสาขาวิชาที่เก่ียวของไดอยางมี

ระบบ 

มีการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยและสัมมนาโดยทำงานรวมกับอาจารย

และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมถึงเพิ่มพูนทักษะ ในการใช

เครื่องมือทางงานวิจัยที่หลากหลาย  

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดรับ

การปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรม

ในการประกอบวิชาชีพท่ีเปน

สากล 

1. พัฒนาภาวะความเปนผูนำ เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของ  
 ผูอื่นผานการทำงานรวมกันเปนกลุม 

2. ปลูกฝงความมีวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา 

3. สรางเสริมจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ผานการเขียน 

รายงาน (ไมลอกเลียนผลงานผูอื่น) และเนื้อหาที่สอดแทรกใน 

 บางรายวิชาทางดานการจัดการ 

ดานความคิดสรางสรรค 

ความสามารถบูรณาการความรูที่

เรียนกับศาสตรอื่น ๆ ในการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑใหมได 

มีรายวิชาที่ตองใชความรูในศาสตรที่หลากหลายเพื่อแกปญหาหรือ

พัฒนาสิ่งใหมผานกระบวนการวิจัย 
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2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสำหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณคาของศิลปะและ  

การสรางสรรคได 

1) การเรียนรูจากศิลปน และ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ 
การศึกษาผลงานแนวคิด และ
กระบวนการคิดสรางสรรค เพื่อให
สามารถ เขาใจคุณคาและความงาม
ของธรรมชาติ ศิลปะ และการ
สรางสรรค 

2) การเรียนรูดวยตนเองผาน  ระบบ
ออนไลน/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดวย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เชน 
การอภิปราย การตอบคำถาม     
การนำเสนอผลงาน โดยใหนักศึกษา
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสรางสรรคในศลิปะ
แขนงตาง ๆ คุณคาและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและการสรางสรรค 
และประเมินจากความถูกตอง
ครบถวน และชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย  

ของความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมได 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรูจาก
สถานการณจำลอง และสถานการณ
จริง การเรียนรูรวมกับเพื่อน
นักศึกษาตางชาต ิ

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา
ความรูและความตระหนักดาน
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

3) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน/เทคโนโลย ี

4) การใหนักศึกษาฝกอภิปรายเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
สถานการณจำลองและสถานการณ
จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ดวย
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย  
เชน การสอบขอเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏบิัติ การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรม เชน ให
นักศึกษาอภิปรายวฒันธรรมของ   
ชนชาติและภาษาตาง ๆ และความ
แตกตางทางวัฒนธรรมที่สงผลตอ 
การสื่อสารและการปฏิสัมพนัธ เชน 
การเลือกใชภาษา การแสดงสีหนา
ทาทาง การแตงกาย มารยาททาง
สังคม เปนตน และประเมินจาก 
ความถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
ของการอธิบาย 

PLO3  ระบุความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจและทักษะ

พื้นฐาน ที่จำเปนตอ

การเปนผูประกอบการ

ได 

การประยุกตใชการสอนแบบเนน
สมรรถนะ (Competency Based) 
โดยเนนการบูรณาการความรู การ
อภิปรายแนวคิดทางการตลาดและการ
ประกอบธุรกิจ การอธิบายทักษะความ
เปนผูประกอบการ การเรียนรูจาก
ปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ  
เปนตน 

การประเมินตามสภาพจริงดวย

เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เชน 

การอภิปราย การประเมินจาก

กิจกรรมกลุม การแกไขปญหา     

การประเมินตนเอง การประเมนิโดย

เพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน   

การประเมินกระบวนการ รายงาน

การทัศนศึกษาดูงาน  
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสำหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO4  มีทักษะการใชภาษา  

และสื่อสารไดตรงตาม

วัตถุประสงคในบริบท 

การสื่อสารที ่ 

หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน

ดวยวิธีการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) การสอนแบบสาธิต 

(Demonstration Method)  

การสอนแบบใชสถานการณจำลอง 

(Simulation) การสอนโดยใชเกม 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

ออนไลน/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดวย

เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย เชน 

การสอบขอเขียน การสอบทักษะ

ภาคปฏิบัต ิการสอบปากเปลา     

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน

จากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ        

การสื่อสารไดตรงตาม

วัตถุประสงค ตลอดจน

รูเทาทันสื่อและ

สารสนเทศ 

1) การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

ออนไลน/เทคโนโลยี  

3) สงเสริมการคิดวิเคราะห ประเมิน 

และบูรณาการขอมูลขาวสาร หรือ

สารสนเทศ สามารถนำไปประยกุตใช

ไดอยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรค 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ 

ทำกิจกรรมการเรียนรู โดยการสังเกต

พฤติกรรม การประเมินตนเอง     

การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน

หรือกลุมงาน การสอบขอเขียน    

การสอบปฏิบัต ิและการประเมิน 

ผลงาน โดยประเมินความสามารถใน

การระบุความตองการใชสื่อไดถกูตอง 

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดตรง

ตามการใชงานอยางปลอดภัย       

ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

PLO6  แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง และนำความรู  

ไปใชในการพัฒนา 

ตนเองและการดำเนนิ

ชีวิต 

1) กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย

การนําตนเอง (Self-directed 

Learning) เพื่อการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหมีสุข

ภาวะทาง  กาย จิต ปญญา และ

สังคม  

2) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผาน

ระบบออนไลน/เทคโนโลย ี

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบ

และวางแผนการเรียน ความ

รบัผิดชอบในการเรียนรู การประเมิน

ตนเอง การประเมินความกาวหนา

ระหวางภาคเรียน และการประเมิน

ทายภาคเรียนดวยการสอบขอเขียน 

สอบปฏิบัต ิแฟมสะสมงาน หรือ

รายงานผลการนำความรูไปใชใน  

การพัฒนาตนเองและการดำเนนิชีวิต 
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสำหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ

ความสัมพันธระหวาง
บุคคล สามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นได มี
ระเบียบวินยั ตรงตอ
เวลา ซื่อสัตยสุจริต มี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

การเรียนการสอนที่สงเสริมการทำงาน
เปนทีม เชน การเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน (Project-based Learning) 
หรือการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-based Learning) เพื่อ
สงเสริม  การแสดงบทบาท ของการ    
เปนผูนําและผูตาม ความรับผิดชอบ 
และการแกไขปญหาในหลากหลาย
สถานการณทัง้ในและนอกหองเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุม     

การประเมินผลจากสถานการณจริง 

การประเมินความสามารถใน      

การปฏิบัติของผูเรียนในขณะทำ

กิจกรรมการเรียนรู และพิจารณา 

จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคใน

การสรางผลงานหรือ

ดำเนินโครงการได 

1) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) เนน
กระบวนการคิดสรางสรรค  การ
สรางสรรคผลงานและพฒันา ใหเกิด
ความคิดใหม การสรางผลผลิตและ
นวัตกรรม  

2) การจัดการศึกษาโดยกระตุนให
ผูเรียนใชความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบผลงาน กิจกรรมหรือ
โครงการในชั้นเรียน เนนการคิด
วิเคราะห เชื่อมโยงความหมาย และ
สะทอนความคิดดานการสรางสรรค
และสุนทรียภาพ ทัง้นี้ การสราง
ผลงานและการดำเนนิโครงการ
สามารถทำไดทัง้ในและนอก
หองเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดทำ

ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ   

ตั้งแตการกำหนดหัวขอ วางแผน 

ปฏิบัติ ทบทวน และนำเสนอ      

การสังเกตพฤติกรรม การทำงานเปน 

กลุม การประเมินตนเอง การประเมิน

โดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน  

การประเมินผลงาน โดยประเมนิจาก

ความใหมของแนวคิด/แนวทาง 

ประโยชน คุณคาทางสุนทรียะ  

เปนตน 

 

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน

อยางเปนระบบ เพื่อ 

แกไขปญหาหรือเพื่อ

ออกแบบนวัตกรรมได 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางโดย

ใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) 

ฝกการคิดวิเคราะห คิดออกแบบอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวม  
ชั้นเรียนหรือกลุมงาน การประเมิน
กระบวนการ เชน การวางแผนงาน 
การออกแบบเพื่อการแกปญหา   
หรือการออกแบบนวัตกรรม       
การวิเคราะหและแกไขโจทยปญหา   
ดวยการวางแผนหรือใชนวัตกรรม 
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธการสอน 

กลยุทธสำหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 อธบิายความรูพืน้ฐาน

ดานวิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร  

ที่เกี่ยวของกับ

วิศวกรรมปโตรเคมี

และวัสดุพอลิเมอร 

การสอนโดยวิธีการบรรยายทัง้ในสถานที่

และนอกสถานที่  และการทำปฏิบัติการ

ที่เนนใหผูเรียนตระหนักและเขาใจถึง

ความสำคัญของการนำความรูพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร  

และการบริหารจัดการ  

ที่ใชงานทางดานปโตรเคมีและวสัด ุ

พอลิเมอร 

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

การสอบปฏิบัติการ การสอบ

ขอเขียน และผลการเรียนรูจากการ

เรียนการสอนของรายวิชาถัดไปที่

ตองนำความรูพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร และการบริหาร

จัดการมาใช 

PLO11  อธิบายความสำคัญของ 
 การเรียนรูตลอดชีพ 

การสอนโดยวิธีการบรรยาย ปฏิบัติการ 
และโครงงานที่เนนใหผูเรียนมีทกัษะใน
การใชงานเคร่ืองมือรวมกับการบูรณา
การความรูพื้นฐานตาง ๆ การศกึษาหา
ความรูดวยตนเองนอกหองเรียนอยาง
ตอเนื่อง เชนการเรียนรูดวยตนเองผาน
ระบบออนไลน/เทคโนโลย ี

ประเมินความสามารถในการใชงาน

เคร่ืองมือ การสอบปฏิบัติการ การ

สอบขอเขียน การสัมมนา 

และโครงงานวิจัย 

PLO12  ประยุกตใชความรูเพื่อ

แกปญหาที่ซับซอน 

และเชื่อมโยงปญหา 

ที่ซับซอนที่มี

ผลกระทบตอสงัคม 

เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมจาก 

ปโตรเคมีและวัสด ุ

พอลิเมอร โดยคำนึง 

ถึงจริยธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ 

1) การสอนโดยวิธีการบรรยายและ
ปฏิบัติการที่เนนใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูพื้นฐานทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และการบริหาร
จัดการ เพื่อตอยอด เชื่อมโยงกับ
ปญหาที่ซับซอนที่มีผลกระทบตอ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
ทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
รวมทั้งตระหนักถึงจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน/เทคโนโลย ี

 
 
 
 

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

การสอบปฏิบัติการ การสอบ

ขอเขียน การสัมมนาและ

โครงการวิจัยหรือปริญญานิพนธ 
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธการสอน 

กลยุทธสำหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO13 ประยุกตใชความรู

ทางดานการจัดการ 
ในการกำหนดปญหา
อุตสาหกรรม คิดหา
คำตอบ และลงมือ
แกปญหาทาง
วิศวกรรมทางดาน 
ปโตรเคมีและวัสด ุ
พอลิเมอรได 

1) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(Project-based Learning) ที่เนน

ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู

ทางดานการจัดการในการกำหนด

ปญหาอุตสาหกรรม คิดวิธีแก และ

แกปญหาทางวิศวกรรมทางดานป

โตรเคมีและวัสด ุ

พอลิเมอรได 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

ออนไลน/เทคโนโลย ี

ประเมินจากกระบวนการจัดทำ

ผลงาน กิจกรรม หรือโครงการ  

กรณีศึกษา  ตั้งแตการกำหนดหัวขอ 

วางแผน ปฏิบตัิ ทบทวน การ

นำเสนอ  ความสามารถในการ

แกปญหาเชิงปองกัน งานที่ไดรบั

มอบหมาย การสอบปฏบิัติการ การ

สอบขอเขียน และโครงงานวิจัย 

PLO14 วิเคราะหถึงสาเหตุ
ของปญหาทาง
วิศวกรรมทางดาน 
ปโตรเคมีและวัสดพุอ
ลิเมอรได 

1) การสอนโดยวิธีการบรรยาย  
ปฏิบัติการ การทำโครงงานวิจยั 
รวมถึงการศึกษาปญหาจาก
กรณีศึกษา หรือการเขาไปศึกษางาน
จริงจากสถานประกอบการ เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงความรู
ทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
ในการกำหนดปญหา คิดวิธีแก และ
แกปญหาทางวิศวกรรมทางดานปโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอรไดตามความ
ตองการของสถานประกอบการ หลัง
สำเร็จการศึกษา 

2)  การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ 
ออนไลน/เทคโนโลย ี

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

กรณีศึกษา การสอบปฏิบัติการ การ

สอบขอเขียน โครงงานวจิัย และการ

แกปญหาจากกรณีศึกษา หรือการ

แกปญหาจริงจากสถานประกอบการ 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

          ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                      

                                                  (TQF) 

 

 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การ

สรางสรรค 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs)                  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO1 อธิบายความหมายและคณุคาของศิลปะและการ

สรางสรรคได 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได  

                      

PLO3 ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

และทักษะพืน้ฐานที่จำเปนตอการเปน

ผูประกอบการได 

                      

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และสื่อสารไดตรงตาม

วัตถุประสงคในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

ตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทันสื่อและ

สารสนเทศ 
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          ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                      

                                                  (TQF) 

 

 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การ

สรางสรรค 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs)                  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO6  แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนำความรูไป

ใชในการพัฒนาตนเองและ   การดำเนินชวีิต 

                      

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีระเบียบวินยั 

ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต     มคีวาม

รับผิดชอบตอตนเอง  สังคม และสิ่งแวดลอม 

                      

PLO8  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือ

ดำเนินโครงการได 

                      

PLO9  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพื่อ

แกไขปญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 

1.2 ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 

1.3 มีความซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีความสำนึกในตน เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก 

1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

1.6 สามารถแกไขปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล 

2.2 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

2.3 สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มีความคิดสรางสรรค 

3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ 

3.3 รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม 

4.2 มีภาวะการเปนผูนำ และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกที่ดีในกลุม 

4.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5.3 มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจัดการขอมูล 

6. ดานศิลปะและการสรางสรรค 

6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 

6.2 มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 

6.3 มีวิสัยทัศนที่นาไปสูการสรางสรรค 
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 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

     ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน    

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO10 อธิบายความรูพื้นฐาน 
ดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ที่เกี่ยวของ 
กับวิศวกรรมปโตรเคมี 
และวัสดุพอลิเมอร 

                         

PLO11  อธิบายความสำคัญของการ
เรียนรูตลอดชีพ 

                         

PLO12 ประยุกตใชความรูเพื่อ
แกปญหาที่ซับซอน และ
เชื่อมโยงปญหาที่ซับซอน 
ที่มีผลกระทบตอสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
จากปโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร โดยคำนึงถึง
จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
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     ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน    

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO13 ประยุกตใชความรูทางดาน
การจัดการในการกำหนด
ปญหาอุตสาหกรรม คิดหา
คำตอบ และลงมือแกปญหา
ทางวิศวกรรมทางดานปโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอรได 

                         

PLO14 วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
ทางวิศวกรรมทางดานปโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอรได 

                         

 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ   ในชองที่ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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 หมวดวิชาเฉพาะ  
   1. ดานคุณธรรม จริยธรรม    

1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
ขององคกรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง 
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู ทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน

และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที ่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง

ได 
3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มคีวามคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชวีิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
 
 



                                                       141                                                               มคอ.2 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื ่อสารกับกล ุ มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ

สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเปนผูริเริ ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื ่นทั ้งในฐานะผูนำและผู ตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มทีักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ

การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการสื ่อสารขอมูลทั ้งทางการพูด การเขียน  และการสื ่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5.5 สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

จำแนกตามรายวิชา กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU101  ศิลปะศิลปากร               

SU102  ศิลปากรสรางสรรค               

SU110  มนุษยกับการสรางสรรค               

SU111  บาน               

SU112  ความสุข               

SU113  การตั้งคำถามและวิธีการ               

SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก               

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ               

SU116  ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย               

SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น               

SU118  สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต               

SU119  การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต               

SU120  ไทยศึกษา               

SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU122  สมาธิเชิงประยุกต               

SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม               

SU124  เหตุการณโลกปจจุบนั               

SU125  มนุษยกับการคิด               

SU126  ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน               

SU127  กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21               

SU128  การตีความศิลปะ               

SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ               

SU130  การพัฒนาการคิด               

SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องตน               

SU132  โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3               

SU133  การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน               

SU134  ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

              

SU135  ศิลปะการดำรงชีวิต               

SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเครื่องใชในชีวิตประจำวนั               

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย               

SU138  ไฟฟากับชีวิตประจำวนั               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU139  การพัฒนาภาวะผูนำ               

SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน               

SU141  การแกปญหาแบบสรางสรรค               

SU142  ดนตรีอาเซียน               

SU143  สุนทรียภาพแหงการฟง               

SU144  สมาธิในชีวิตประจำวนั               

SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย               

SU146  โครงการพระราชดำร ิ               

SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล               

SU148  พลวัตสังคมไทย               

SU149  การดูแลสุขภาพ               

SU150  ภาพยนตรวิจักษ               

SU151  ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ               

SU152  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค               

SU153  สุนทรียศาสตรเบื้องตน               

SU154  การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก               

SU155  มองกรุงเทพผานศิลปะ               

SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน               

SU158  การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต               

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล               

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ               

SU203  ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค               

SU210  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน               

SU211  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน               

SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม               

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชวีิต               

SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ               

SU215  นิทานและการละเลนพื้นบาน               

SU216  การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ               

SU217  การนำเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ               

SU218  ภาษาอังกฤษสำหรับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี               

SU301  พลเมืองตื่นรู               

SU310  การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม               

SU311  งานสรางสรรคและนวตักรรมในศตวรรษที่ 21               

SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU313  ธรรมชาติวิจักษ               

SU314  รักษนก               

SU315  การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศลิปกรรม               

SU316  โลกของจุลินทรีย               

SU317  อินเทอรเน็ตสีขาว               

SU318  สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน               

SU319  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื               

SU320  โลกแหงนวัตกรรม               

SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม               

SU322  การดูแลสัตวเลี้ยง               

SU323  จิตสาธารณะ               

SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม               

SU325  ภูมิภาคโลก               
SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม               

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ               
SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ               
SU411  การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ               
SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ               
SU414  ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต               
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานสำหรับผูประกอบการ               

SU416  ธุรกิจดิจิทัล               

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ พ              

513 101 เคมีทั่วไป 1 พ              

513 102 เคมีทั่วไป 2 พ              

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 พ              

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 พ              

514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวศิวกรวัสดุ พ              

514 111 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสด ุ พ              

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 พ              
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 พ              

611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม พ              

611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน พ              

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1 บ              

611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคม ี บ         U     

611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม กระบวนการเคมี บ              

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี บ         U     

611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2 บ         U     

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร บ              

611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1 บ          R     

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 บ              

611 221 พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม ล              

611 222 เศรษฐกิจหมุนเวียน ล              

611 223 รีไซเคิลขยะพลาสติกดวยวิธีเชิงกลและการประยุกต 
ใชเชิงพาณชิย  

ล          

 

    
 

611 271 พลังงานทดแทน ล              

611 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดบัมาตรฐานเบื้องตน บ              
611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสด ุ

พอลิเมอร 1 
บ 

        U     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 302 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสด ุ
พอลิเมอร 2 

บ          

U 

    
U,AP 

611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี  บ               U 

611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ บ         U     

611 305 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีข้ันสูง ล         U     

611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี ล           U   

611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 บ              

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 บ         U     

611 313 สารเติมแตงพลาสติก บ              

611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร บ         U     

611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน ล              

611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน ล                

611 317 เทคโนโลยีการเปลีย่นแปงและเซลลูโลส ล         R,U     

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการข้ึนรปูพอลิเมอร บ        AP        

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร บ          U    

611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบือ้งตน ล                

611 331 เคมีและเทคโนโลยีของยาง บ         U     

611 341 สมบัติของพอลิเมอร บ              

611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค ล      P        
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม ล      P    U U   

611 351 อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคม ี ล              

611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน ล      P   U U U   

611 353 เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา ล      P        

611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคมี 
บ 

        U    
 

 
AP 

611 371 เคมีอุตสาหกรรม ล           U   

611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม ล              

611 381 ทักษะภาษาอังกฤษสือ่สารสําหรับวิศวกรวัสด ุ               

611 401 การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชงิตัวเลขในอุตสาหกรรม

กระบวนการเคมี 
ล 

    
 

    U   

U 

U  
 

611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม ล          U    

611 411 พอลิเมอรสมรรถนะสูง ล              

611 412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสด ุ ล         U     

611 413 วัสดุคอมพอสิต ล              

611 414 ฟงกชันนอลพอลิเมอร ล     AP          U 

611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน ล          U   U   

611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน ล              
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 417 การแตกสลายของพอลิเมอรและการทำใหพอลิเมอร 

เสถียรเบื้องตน 

ล          
 

    

611 421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก ล                

611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว ล         R,U     

611 423 เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว ล         R     

611 424 พอลิเมอรชีวการแพทย ล              

611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 

ล       
 

  U  
 

U   
 

611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ บ             U 

611 432 เคมีสีและการวัดส ี ล           U  U 

611 433 เทคโนโลยีการยอมสแีละการพิมพ ล          U   U  U 

611 434 เทคโนโลยีของยาง ล                

611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคม ี บ         U       

611 452 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ ล         U       

611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม ล               AP  AP

611 454 กระบวนการแยก ล               

611 455 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุมใน

อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
ล 

         

U 

U U   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอรเชิงบูรณาการ 
บ 

         
 

    
AP 

611 462 การวางแผนการเงินและการลงทุน บ              

611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม บ              

611 491 สัมมนา บ              

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 บ              

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2 บ              

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม พ              

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม พ              

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน พ              

620 101 วัสดุวิศวกรรม พ              

620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส ล              

620 221 โลหะและโลหะผสม ล              

620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส ล              

620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต ล              

620 341 การจัดการกระบวนการธุรกิจ ล              

620 382 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม บ               ,AP 

620 383 การประดิษฐและสิทธบิัตร                 

620 421 การกัดกรอนและการปองกัน ล              
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

620 422 โลหะวิทยาเชงิกายภาพ               

620 423 โลหะวิทยาเชงิเคมี ล              

620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม ล            P  

620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม ล            P    

620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม ล              

620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ ล                 

620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน ล                

620 451 เทคโนโลยีระดบัไมโครและนาโน ล              

620 452 วัสดุระดับนาโน ล              

620 481 ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับการสมัครงาน               
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จำแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลำดับชั้นป) 

ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ชั้นปที่ 1                

SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U              

SU102  ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) U    Ap  Ap,  

At 

Ap       

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 

At 

        

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาต ิ

3(2-2-5)  U  Ap           

SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap          

511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ   3(3-0-6)          U     

513 101 เคมีทั่วไป 1   3(3-0-6) 

 

      Ap,  

At 

  U     

513 102 เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6)       Ap,  

At 

  U     
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   1(0-3-0)       Ap,  

At 

  U     

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0)       Ap,  

At 

  U     

514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวศิวกรวัสดุ   

 

3(3-0-6)       Ap,  

At 

  U     

514 111 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  

 สำหรับวิศวกรวัสดุ   

1(0-3-0)          U     

611 161 การจัดการความปลอดภัย 

 ในอุตสาหกรรม 

1(1-0-2)       Ap,  

At 

    Ap  An 

611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 เชิงคำนวณเบื้องตน 

2(1-3-2)          U     

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6)          U     

620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6)          U     
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ชั้นปที่ 2                

SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6)  U  Ap Ap          

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap Ap      

600 201 ความคิดสรางสรรคในโลก 

            ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1*(0-3-0) U      Ap, 

At 

Ap       

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลก 

           ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1*(0-3-0)       Ap, 

At 

Ap Ap      

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับ 

            วิศวกรกระบวนการเคมี 1   

3(3-0-6)          U    An 

611 202 หลักและการคำนวณทาง 

            วิศวกรรมกระบวนการเคมี   

3(3-0-6)              An 

611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม 

            กระบวนการเคมี   

3(3-0-6)          U     

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตร 

            สำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 

3(3-0-6)              An 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับ 

            วิศวกรกระบวนการเคมี 2   

3(3-0-6)              An 

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการ 

            พอลิเมอร   

2(2-0-4)          U U   An 

611 212 การพิสูจนเอกลักษณของ 

            พอลิเมอร 1   

2(2-0-4          U    An 

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการ 

            พอลิเมอร 1   

1(0-3-0)          U    An, 

S 

611 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัด 

             ระดับมาตรฐานเบื้องตน 

3(3-0-6)    Ap           

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-4)          U     

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน   3(3-0-6)          U     
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ชั้นปที่ 3                

SU301  พลเมืองตื่นรู 3(3-0-6)  U    Ap, 

At 

Ap,  

At 

       

611 301 ปรากฏการณยายโอน 

  สำหรับวิศวปโตรเคมีและ 

  วัสดุพอลิเมอร 1 

3(3-0-6)              Ap 

611 302  ปรากฏการณยายโอน 

 สำหรับวิศวปโตรเคมีและ 

 วัสดุพอลิเมอร 2 

3(3-0-6)              Ap 

611 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ

เคมี    

1(0-3-0)       Ap,  

At 

      An, 

S 

611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการ

ออกแบบปฏิกรณ 

3(3-0-6)           U   An 

611 311 การพิสูจนเอกลักษณของ 

 พอลิเมอร 2   

3(3-0-6)          U    An 

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการ 

 พอลิเมอร 2 

1(0-3-0)       Ap, 

At 

      An, 

S 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

611 313 สารเติมแตงพลาสติก   2(2-0-4)    Ap      U  Ap, 

At 

 An 

611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร   3(3-0-6)              An 

611 321 วิทยากระแสและ 

             กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร   

3(3-0-6)     Ap  Ap, 

At 

  U  Ap  An  

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการ 

 ขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร   

1(0-3-0)     Ap  Ap, 

At 

    Ap  An, 

S 

611 331 เคมีและเทคโนโลยีของยาง   2(2-0-4)              An 

611 341 สมบัติของพอลิเมอร   3(3-0-6)              An 

611 361 การประยุกตใชความ 
            นาจะเปนและสถิติสำหรับ 
            วิศวกรกระบวนการเคมี   

3(3-0-6)             Ap An 

611 381 ทักษะภาษาอังกฤษสือ่สารสําหรับ

วิศวกรวัสดุ 

2(2-0-4)    Ap           

620 382 การออกแบบและการ 
วิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม 

 
 

3(3-0-6)             Ap  
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ชั้นปที่ 4                

611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ   2(2-0-4)     Ap     U     
611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 

ปโตรเคม ี
3(3-0-6)       Ap, 

At 

    Ap 

 

 An 

611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีและวัสด ุ
พอลิเมอรเชิงบูรณาการ 

3(2-3-4)          U    An, 

S, 

611 491 สัมมนา 1*(0-3-0)            Ap  An 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ

นักศึกษาปโตรเคมี 1   
1*(0-3-0)    Ap   Ap, 

At 

   U Ap, 

At  

Ap An 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ
นักศึกษาปโตรเคมี 2   

2*(0-6-0)    Ap   Ap, 

At 

   U Ap, 

At  

Ap, 

S 

An 

 
620 481  ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับ

การสมัครงาน 
1(1-0-2)    Ap           

  

          หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 
 

ชั้นปที่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา หมายเหตุ 

1 

 

นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 1 จะมีทักษะที่มหาวิทยาลัยตองการสวนหนึ่ง 
ของอัตลักษณของความเปนศิลปากร อาทิเชน อธิบายคุณคาของศิลปะและการ
สรางสรรคได  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มทีักษะการใชภาษา และสื่อสารได
ตรงตามวัตถุประสงคในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย อธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ และทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการเปนผูประกอบการได รวมถึง 
สามารถทำงานรวมกับผูอืน่ได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม ใชความคิดสรางสรรคในการสราง
ผลงานหรือดำเนินโครงการได คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพื่อแกไข
ปญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได  นอกจากนี้เนื้อหาที่เปนวิชาชพี มีความรู
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมปโตรเคมีและ
วัสดุพอลิเมอรเพื่อนำไปใชในปตอไป 

 

2 นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 2 แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนำ
ความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต อธิบายถึงปญหาและแนวทางใน
การแกปญหาทางวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอรได  รวมถึงพื้นฐานเพิ่มเติมเนนไป
ในดานวิศวกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

 

3 นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 3 ไดเพิ่มพูนความรูในการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ  อธิบายแนวทางการปญหาวิศวกรรมทางดานปโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอรที่หลากหลายมากขึ้น  สามารถคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบในการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรมได 

 

4 นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 4 สามารถอธิบายและประยุกตวิชาที่เรียนมา
ใชกรณีศึกษาจริงในภาคการผลิต สามารถเชื่อมโยงความรูทางดานการจัดการในการ
กำหนดปญหาอุตสาหกรรม คิดวิธีแก และแกปญหาทางวิศวกรรมทางดานปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอรได  นอกจากนี้ยังจะเชื่อมโยงความรูทางดานปโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร ในการกำหนดปญหา คิดวิธีแก และแกปญหาได  ขณะเดียวกันก็จะไดรับ
การศึกษาที่กวางขวาง ทำใหเชื่อมโยงปญหาที่ซับซอนที่มีผลกระทบตอสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมจากปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร รวมทั้งมจีริยธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพ และสรางการรับรูถึงความจำเปนและความสำคัญของการ
เรียนรูตลอดชีพ และยังสามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยูบนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ผลลัพธการเรียนรู ดังนี้ 

2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ชวงเวลา คือ กอนเรียน ระหวางเรียน 
และสิ้นสุดการเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งอาจใชหลายวิธีการ
ประเมินรวมกัน เชน การทำรายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ การเขารวมกิจกรรม 
การสอบ การถอดบทเรียน อภิปรายกลุม การนำเสนอ การตอบขอซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณนักศึกษา 
หรือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนตน 

2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามคาระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ และตองแจง
เกณฑการวัดผลรายวิชาใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 

2.3 นักศึกษาสามารถอุทธรณผลการประเมินไดโดยสามารถยื่นผานงานบริการการศึกษาของ
คณะวิชา 
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

กำหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละรายวิชาดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กำหนดใหเปนไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะหการกระจายของระดับคะแนนในกลุม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย 
   (5)   สัมภาษณนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
                (6)   ใหมีการวัดผลการคาดหวังตามปการศึกษา โดย 
                      6.1 เมื่อจบชั้นปที่ 1 ใหวัดผลโดยการใหอาจารยผูสอนรายวิชาในชั้นปที่ 2 สังเกตพฤติกรรม 

หรือวัดความสามารถในการนำความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ของนักศึกษา มาใชกับ
สาขารายวิชาในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
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    6.2 เมื่อจบชั้นปที่ 2  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรม หรือวัดความสามารถในการแสวงหาความรู
ไดดวยตนเอง และนำความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต มีความเขาใจปญหาและแนวทาง
ในการแกปญหาทางวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอรได  มีความรูพ้ืนฐานเพิ่มเติมเนนไปในดานวิศวกรรมป
โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

                      6.3 เมื ่อจบชั ้นปที ่ 3 ใหผู สอนสังเกตพฤติกรรม หรือวัดความสามารถในการเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  สามารถ
เขาใจปญหาวิศวกรรมทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรที่หลากหลายมากขึ้น  สามารถคิดและวิเคราะห
อยางเปนระบบในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมได 

                 6.4 เมื ่อสำเร็จการศึกษาในชั ้นปที ่ 4 ใหผู สอนสังเกตพฤติกรรม หรือวัดความสามารถ 
ในการประยุกตใชความรูที่เรียนมาใชกับกรณีศึกษาจริงในภาคการผลิต  เชื่อมโยงความรูทางดานการจัดการ
ในการกำหนดปญหาอุตสาหกรรมเพื่อแกปญหาทางวิศวกรรมทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร หรือ
ปญหาที่ซับซอนที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมจากปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มี
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รับรูถึงความจำเปนและความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีพ ตลอดจน
สามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได 

 

  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

เพื่อนำผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

(1) สำรวจการไดงานทำของบัณฑิต 

(2) สำรวจความเห็นของผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเขา

ทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) สำรวจความคิดเห็นของสถานศึกษาตอ   เพื่อประเมินความพึงพอใจในดานความรู ความ 

พรอม และคุณสมบัติดาน อื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ใน

สถานศึกษานั้น ๆ  

     (4)  สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น  

      (5)  รวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต เพื ่อใชในการปรับปรุง

หลักสูตร 

      (6)  มีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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4. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 4.1 เป นไปตามขอบังค ับของมหาวิทยาล ัยศ ิลปากรวาด วยการศึกษาระดับปร ิญญาบัณฑิต  

พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

4.2 ผ ู สำเร ็จการศึกษาตามหลักสูตรว ิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาปโตรเคมีและวัสดุ 

พอลิเมอร ตองสอบไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต  และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม

ของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุมวิชาบังคับและ

กลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

   มีการปฐมนิเทศและคำแนะนำแกอาจารยใหมใหมีความรู ความรู ความเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรที่สอน 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและการวัดประเมินผลให

ทันสมัย 

  (3) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง 

  (4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  (1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 

  (2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือการลาเพิ ่มพูน

ประสบการณ 

  (3) กระตุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

  (4) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรู ใหมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื ่อใหมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

   (5) จัดสรรงบประมาณสำหรับทำการวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ทำหนาที่ควบคุมกำกับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑดังนี ้

1. กำกับใหมีจำนวนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และไมเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร และอยูประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

2. กำกับดูแลใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

3. กำกับดูแลใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

4. กำกับดูแลใหอาจารยผูสอน เปนอาจารยประจำ และอาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้กำกับใหอาจารยพิเศษมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา 

5. กำกับดูแลใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป 
 

2.  บัณฑิต  

     คณะกรรมการบร ิหารภาคว ิชาว ิทยาการและว ิศวกรรมว ัสด ุ และอาจารย ผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร  

ทำหนาที ่กำกับดูแลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สอดคลองกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

คุณลักษณะ ตัวบงชี้ วิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

Creative leader ผูนำ

แหงการสรางสรรค 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีเปนผูนำแหงการ

สรางสรรคประโยชนสูสังคม 

บัณฑิตมีความกลาแสดงออกในเรื่องที่

เปนประโยชน ประเมินจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางบัณฑิตกับผูนำทาง

สังคม (influenzer) ในดาน

วิศวกรรมศาสตรในรายวิชาชวงชั้นปที่ 4 

เชน การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

และโครงงานวิจัย 

Responsibility ความ

รับผิดชอบ 

บัณฑิตเคารพตนเอง มีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

จัดใหมีกิจกรรมการมีสวนรวมกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อใหตระหนักถึง

ความสำคัญและบทบาทของบัณฑิตตอ

สังคมในหลายมิติ เชน การจัด 

hackaton รวมกับหนวยงานภายนอก 
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คุณลักษณะ ตัวบงชี้ วิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

Expertise ความรูความ

ชำนาญ 

บัณฑิตมีความรูลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ตน

ศึกษา และมีความรอบรูในหลาย

สาขาวิชา สามารถนำความรูมาใชเพื่อ

ประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได 

โดยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลย ี

บัณฑิตไดเรียนรูผานรายวิชาในชั้นปที่ 3 

และ 4 ในการนำความรูที่ตนเองเรียนไป

คิดและวิเคราะหเชิงเหตุและผลในบริบท

ของสังคมปจจุบัน 

Art appreciation 

ตระหนักซึ้งในคุณคาแหง

ศิลปะ 

บัณฑิตรู คุณคาของผลงานศิลปะและ

ผลงานสรางสรรค 

บัณฑิตไดซึมซับคุณคาของศิลปะผานการ

เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี

เกี่ยวของกับงานศิลปะของมหาวิทยาลัย 

Thainess ความเปนไทย 1. บัณฑิตรูคุณคาและรักษความเปน
ไทย 
2. บัณฑิตเขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสามารถทำงานและอยู
รวมกับผูที่มีวัฒนธรรมแตกตางโดยยัง
ดำรงความเปนไทย 

 

บัณฑิตมีความเขาใจในการไปศึกษาการ

ทำงานในรายวิชาการฝกงานเพื่อให

สามารถเขาใจวัฒนธรรมและ

สภาพแวดลอมที่หลากหลาย นอกจากนี้

ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในตางประเทศ

ทั้งที่รับเขามาและสงไปเรียนระยะสั้นซึ่ง

จะทำใหบัณฑิตเห็นคุณคาความเปนไทย

และแสดงใหคนอ่ืนๆไดเห็น 

Integrity and Ethics 

ความซื่อสัตยและ

คุณธรรมจริยธรรม 

1. บัณฑิตมีความซื่อสัตยสุจริต มี
ศีลธรรม และศรัทธาในความด ี
2. บัณฑิตมีระเบียบวินัยและเคารพ 
กฎกติกาสังคม ประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

บัณฑิตมีการอบรมและใหความรูในทุก

รายวิชาวิศวกรรมที่มีเนื้อหาตางกันแต

สอดแทรกมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณไวคลอดการศึกษาใน

สาขาวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัย การออกแบบ

กระบวนการผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรม 

Volunteer spirits and 

public consciousness 

จิตอาสาและจิต

สาธารณะ 

บัณฑิตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
หวงใยและมุงเขารวมเพื่อทำประโยชน
ใหสังคม สิ่งแวดลอม และ 
สาธารณสมบัติ 

มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชนทั้งใน

ระหวางรุนพี่ชวยรุนนอง และอาสา

พัฒนาสาธารณะ 

Essential skills for 

future citizen ทักษะ

1. E1 ทักษะดานการคิด 
E1.1 บัณฑิตสามารถคิด

สรางสรรคผลงาน 

บัณฑิตจะมีทักษะในการคิด การ

วิเคราะหเพื่อแกปญหาทางวิศวกรรม 
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คุณลักษณะ ตัวบงชี้ วิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

สำคัญสำหรับพลเมือง

อนาคต 

E1.2 บัณฑิตสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

E1.3 บัณฑิตสามารถคิด
แกปญหา 
2. E2 ทักษะดานการบริหารจัดการและ
ความเปนผูประกอบการ 

E2.1 บัณฑิตมีภาวะความเปน
ผูนำ 

E2.2 บัณฑิตสามารถบริหาร
จัดการตนเอง บุคคล และองคกร มี
ความสามารถในการปรับตัว
ตั้งเปาหมายวางแผน และดำเนินการให
บรรลุเปาหมายภายใตขอจำกัดของเวลา
และทรัพยากร 
3. E3 ทักษะดานการทำงาน 

- บัณฑิตมีความรับผิดชอบ 
สามารถทำงานเปนทีม แกไขปญหาและ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
ทำงาน 

- บัณฑิตมีความชำนาญในการใช
เครื่องมือ  /อุปกรณวิชาชีพและสามารถ
ชวยชี้แนะฝกฝนผูอืนได 

- บัณฑิตสามารถนำทักษะที่ได
จากการศึกษาเทคนิควิธีการทาง
คณิตศาสตร และสถิติมาประยุกตใชเพื่อ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- บัณฑิตมีทักษะการโนมนาว 
เจรจาตอรอง และทักษะการสื่อสาร 
4. E4 ทักษะดานการเรียนรู 

- บัณฑิตตองเปนผูใฝรูโดย
แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ 
อยูเสมอ  

- บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการ
เรียนรูที่ดี สามารถแยกแยะกลั่นกรอง
ขอมูลที่ไดจากการเรียนรูดวยตนเอง
อยางเหมาะสม 

ทักษะในการสื่อสารอยางสรางสรรค 

ทักษะในการทำงานรวมกับคนอื่นและ

การปรับตัว ที่โดดเดน รวมทั้งทักษะ

สารสนเทศ และทักทักษะทาง

ภาษาองักฤษ 
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นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ชวยกันทำหนาที ่กำกับดูแลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยมีการดำเนินงานดาน
บัณฑิต ดังนี้ 

1. มีการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังใหผูใชบัณฑิตประเมินบัณฑิตตามผลลัพธ
การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และใหขอเสนอแนะปอนกลับมายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
รวบรวมเปนขอมูลความจำเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs)  โดยในที่นี้คือ ผูใชบัณฑิต 
สำหรับใชในการปรับปรุงการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที ่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตอไป 

2. มีการสำรวจภาวะการไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 
หลังสำเร็จการศึกษา โดยมีการสอบถามในประเด็นการทำงานวาตรงสาขาที่เรียนหรือไมตรงสาขาที่เรียน และ
เหตุผลกรณีที่ยังไมไดงานทำ เชน ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท หรือสาเหตุอื่น ๆ เปนตน  นอกจากนี้ ยังมี
การใหบัณฑิตไดประเมินตนเองตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะรวบรวมเปนขอมูลความจำเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs)  โดยในที่นี้คือ 
ศิษยเกา สำหรับใชในการปรับปรุงการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาตอไป 

 

3.  นักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร 

ทำหนาที่กำกับ ดูแล ระบบและกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการ

ดูแลใหคำปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

การพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในหลักสูตร การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีการดำเนินงานดานนักศึกษา ดังนี้ 

1. มีระบบกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ โดยมีการเปดรับนักศึกษาในหลายชองทาง พรอมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผูสมัคร

เขาศึกษาที่ชัดเจน ทั้งการรับสมัครผานระบบ TCAS และการรับตรงอิสระ เพื่อใหไดนักศึกษาแรกเขาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด และไมมีอุปสรรคในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

2. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขาทางดานวิชาการ โดยจัดใหมีการสอน 

ปรับพื้นฐานในชวงกอนเปดภาคการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนใหญมีแนวโนมที่จะไมผาน
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รายวิชา (จากสถิติเกาและผลการสำรวจขอมูลนักศึกษา) อีกทั้งยังเปนการปรับระดับความรูพื ้นฐานของ

นักศึกษาที่มาจากตางโรงเรียนใหเทาเทียมกัน รวมทั้งมีนักศึกษารุนพี่คอยใหคำแนะนำในเรื่องการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

3. มีการกำหนดใหนักศึกษาใหทุกคนมีอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการ โดยนักศึกษาจะทราบ 

ชื่ออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประกาศใหนักศึกษาทราบถึง

ชองทางในการติดตออาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เชน E-mail Facebook Line และเบอรโทรศัพท เปนตน 

พรอมทั้งประกาศตารางเวลาที่อาจารยสะดวกในการใหคำปรึกษาและเขาพบในแตละภาคการศึกษาดวย 

นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการจะสรุปปญหาที่พบและปอนกลับมายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพื่อนำปญหาดังกลาวมาหาแนวทางในการแกไขตอไป รวมทั้งติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในแตละชั้นป 

และมีการประเมินติดตามภาระการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อดูความเสี่ยงที่

นักศึกษาอาจจะมีภาระการเรียนที่หนักเกินไป สำหรับนำขอมูลปอนกลับจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ

นำมาใชในการปรับปรุงแผนการเรียน กิจกรรมการสอน และการวัดประเมินผลตอไป 

4. มีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรม/โครงการ

ที่หลากหลาย เชน โครงการอบรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม Meet Petro Community กิจกรรมศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของผู เรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี ่ยนนักศึกษากับ

ตางประเทศ และกิจกรรมประกวดแขงขัน เปนตน ทั้งนี้ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของการจัดกิจกรรม/

โครงการ จะตองสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

5. มีการติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในแตละชั้นป และมีการประเมินติดตามภาระการ

เรียนของนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อดูความเสี่ยงที่นักศึกษาอาจจะมีภาระการเรียนที่หนัก

เกินไป สำหรับนำขอมูลปอนกลับจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการนำมาใชในการปรับปรุงแผนการเรียน 

กิจกรรมการสอน และการวัดประเมินผลตอไป 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดำเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา

ในดานตาง ๆ ไดแก ดานการรับนักศึกษา ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดานการใหคำปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งดานการจัดการขอรองเรียนเพื่อนำผลประเมิน 

ที่ไดมาใชในการปรับปรุงตอไป 

7. มีชองทางการรับขอรองเรียนตาง  ๆ จากนักศึกษาในหลายชองทาง อาทิ เชน ตูรับฟงความ

คิดเห็น และรับเรื ่องรองเรียนที ่ติดตั ้งไวที ่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ทางโทรศัพท ทางกลุม 

Facebook Email และ Line กลุมของนักศึกษาแตละชั้นป เปนตน ซึ่งหากมีการรองเรียนเขามาขอมูลตาง ๆ 

จะถูกสงตอไปยังหัวหนาภาควิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการจัดการขอรองเรยีน

ใหกับนักศึกษาตอไป และในสวนขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับขอสงสัยในการทำขอสอบ การวัดและประเมินผล 
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การใหคะแนนตาง ๆ ในรายวิชา นักศึกษาสามารถเขียนคำรองท่ีงานบริการการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่คณะฯ หรือภาควิชาฯ กำหนด 

 

4. อาจารย 

  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

ทำหนาที่กำกับ ดูแล ระบบกลไกการบริหารอาจารย การรับอาจารยใหม การสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมี

การดำเนินงานดานอาจารย ดังนี้ 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สำหรับใชในการวางแผนการดำเนินงาน

ดานอาจารย เพื่อใหมีอัตรากำลังที่เพียงพอในการจัดการศึกษา การทำวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. ในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยใหมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ไดมีการ

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และคุณวุฒิของผูสมัครใหตรงกับหลักสูตรที่เปดสอน และตองมีคุณวุฒิขั้นต่ำในระดับ

ปริญญาเอก ซึ่งเปนไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหไดอาจารย

ใหมที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตรงกับภาระงานที่จะไดรับมอบหมาย และพิจารณาถึงการที่

อาจารยใหมอาจไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหอาจารยใหมมีความพรอมดานคุณวุฒิที่จะสามารถไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯ ไดในอนาคต 

3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คนเดิมที่ทำหนาที่มาอยางตอเนื่อง หรือประธานหลักสูตร จะเปนผูเลาและถายทอดประสบการณการทำงานที่

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมทราบถึงบทบาทหนาที่ ลักษณะ

ของงานของตนเองตองรับผิดชอบ คานิยมขององคกร  และใหความรวมมือในการบริหารหลักสูตรใหสามารถ

ดำเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4. มีการมอบหมายภาระงานของอาจารยที่ความเหมาะสม สำหรับใชในการบริหารความเสี่ยงไมให

อาจารยมีภาระงานที่มากเกินไป เพื่อที่จะสามารถทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีการกำหนดสมรรถนะของอาจารยในหลักสูตร ที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) ซึ่งเปนสมรรถนะที่อาจารยควรมีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูที ่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ได โดยกำหนดใหมีการประเมินสมรรถนะของอาจารย  

เพื่อใชในการพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมเพิ่มพูนสมรรถนะใหกับอาจารยในหลักสูตรตอไป นอกจากนี้มี

การประเมินจากนักศึกษาเพ่ือเปนขอมูลปอนกลับในการปรับปรุง PLOs ตอไป 

6. มีการสงเสริมอาจารยในดานการวิจัย โดยสนับสนุนใหอาจารยไดเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากทั้งภายในและภายนอก หรือรวมวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อใหสามารถผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ

นำไปสูการขอตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนอาจารยกับสถาบันที่อาจารยรวม

วิจัย นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพตามความเหมาะสม 
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7. มีการกำกับในเรื่องการเชิญอาจารยพิเศษเพื่อสอนหรือรวมสอนในหลักสูตร  โดยตองเปนผูที่มี

ประสบการณการทำงานในภาครัฐหรือเอกชน หรือทั้งสองภาคสวน ในสาขาที่เชี่ยวชาญไมต่ำกวา 5 ป   

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร  

ทำหนาที่กำกับ ดูแล ระบบและกลไกการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน โดยมีการดำเนินงานดานหลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) 

โดยใชขอมูลความจำเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs)  รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ และ 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่มีความชัดเจน 

สามารถประเมินได มีการเรียงระดับการเรียนรูตามหลักของ Bloom’s Taxonomy (Revised) และผูเรียน

สามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทั้งพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย 

(Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได ภายในระยะเวลาของหลักสูตร นอกจากนี้ 

ยังไดมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของแตชั้นปการศึกษา เพื่อใชในการออกแบบระดับการเรียนรู

ของรายวิชาในแตละชั้นป และสำหรับใชในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในแตละชั้นป 

2. การออกแบบรายวิชาในหลักสูตร ไดใชผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) เปน

ตัวตั้ง เพื่อออกแบบใหไดรายวิชาในหลักสูตรที่มีผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ที่สามารถ

ผลักดันใหผูเรียนสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ได ทั้งนี้ในการจัดแผนการ

ศึกษาของแตละชั้นปจะมีความตอเนื่องและเรียงลำดับตามระดับการเรียนรู 

3. มีการสำรวจขอมูลความจำเปนจากผู มีส วนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs) ในทุกป

การศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุง ทบทวนการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในรอบ

การปรับปรุงหลักสูตรถัดไป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย ยืดหยุน และสามารถผลิตบัณฑิตไดเปนไปตาม

ความจำเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs)   

4. มีการนำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หรือกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร “จัดการศึกษาให

ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรูโดยบัณฑิตเปนผูนำ ผสานศาสตร

และศิลป สรางสรรคคุณคาสูสังคม” 

5. มีการแจงใหนักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 และรายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.3 ตลอดจนวิธีการวัดผลและในรายวิชาที่ศึกษาสอดคลองกับ CLOs และ PLOs ของหลักสูตร เพื่อใชใน

การวางแผนการเรียน 
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6. มีวิธีการประเมินผูเรียนที่หลากหลาย เพื่อประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรู 

ที่คาดหวังทั้งของระดับรายวิชา (CLOs) และของหลักสูตร (PLOs) ในแตละขอไดหรือไม โดยวิธีการประเมิน

ผูเรียนที่นำมาใชตองมีความเที่ยงตรง มีความนาเชื่อถือ และมีความยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคน 

7. มีระบบที่ใหผู เรียนสามารถอุทธรณ รองทุกข หรือขอใหทบทวนผลการประเมินเมื่อเกิดมี 

ขอสงสัย 

8. มีการใหขอมูลและขอเสนอแนะปอนกลับจากอาจารยผูสอนใหกับนักศึกษาที่มีความจำเปนตอง

มีการปรับปรุงแกไขในบางประเด็น เพื่อใหนักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) ไดกอนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

ทำหนาที่กำกับ ดูแล ระบบและกลไกการไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู และการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามผลการประเมิน โดยมีการดำเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ดังนี้ 

1. มีการดำเนินการเพื่อปรับปรุง ดูแล และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในสวนของครุภัณฑ วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียนบรรยาย หองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ใหกับนักศึกษาในแตละป

การศึกษา โดยคำนึงถึงความเพียงพอ พรอมใช และความทันสมัยเปนสำคัญ เพื่อทำใหมั่นใจไดวาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูเหลานี้ จะสามารถผลักดันใหนักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของทั้งระดับ

รายวิชา (CLOs) ระดับหลักสูตร (PLOs) ได 

2. นอกจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่แลว ยังไดมีการ

เตรียมความพรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานอื่น ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ทุนการศึกษา การใหบริการ

นักศึกษาดานธุรการ ความพรอมดานบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เปนตน 

3. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มาจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนใหมีความ

เพียงพอ พรอมใช และมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง  
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7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ 

 เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร/

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา  

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู  

 จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว 

 

 X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

  รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดำเนินการ  

   (ขอท่ี 1-5) (ตัว) ในแตละป 

5 5 5 5 5 

 รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 10 11 12 

เกณฑประเมิน 

  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบงชี้บังคับ(ตัวบงชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมายและมีจำนวนตัวบงชี้ที่มีผล

ดำเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80  ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับและ

ตัวบงชี้รวมในแตละป 

 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9  ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10  ตัว 

2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10  ตัว 

2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11  ตัว 

2569 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  (1)  ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

  (2)  จัดใหมีการประเมินการสอนของแตละรายวิชาโดยนักศึกษา 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด 

  (2) ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอน

ตอไป 

  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดสงให

อาจารยผูสอน และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการ

สอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะกำหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานไมต่ำกวาที่ สป.อว. กำหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1  วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ 
  2.2  ดำเนินการสำรวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และ
ผูสำเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน รวมทั้งผูใชบัณฑิต และผูเกี่ยวของอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเขาศึกษาตอ เปนตน 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกป โดยใชเกณฑ AUN-QA หรือเกณฑอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองคประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ และมีการประเมินเพื ่อพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุก 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

  (1)  อาจารยผูสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหขอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียน

การสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แลวปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จในภาค

การศึกษา/ปการศึกษาถัดไป 

  (2)  กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการปรับปรุง

หลักสูตรเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบโครงสรางของหลักสูตร 

  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

  สวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของ

หลักสูตรจะทำทุก 5 ปเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทำรายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่

จำเปนในการปรับปรุง 

  (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

  (3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 

  (4) หลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 

(ก) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

(ข) ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

(ค)   รายงานผลการสำรวจความพอใจของผูใชบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรและขอมูลรอยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ไดงานทำ  

ปการศึกษา 2561 และสรุปผลสำรวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 

 (ง)  ภาคผนวก ง คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 (จ)  1) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

      2) การเปรียบเทียบความสอดคลองของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

(ฉ) ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  

      (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 

      (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ก 

 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร  

วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

 
ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

/อาจารยประจำหลักสตูร 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

1. ชื่อ-นามสกุล 

นายศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Dr.-Ing. (Chemical Engineering) Friedrich-Alexander Universitaet- Erlangen-Nuernberg, 

Germany (2005) 

M.Sc. (Chemical Engineering) University of Wales, UK (1998) 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rodchanasuripron, W., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2020). “Properties of non-woven 

polylactic acid fibers prepared by the rotational jet spinning method” Materials 

Today Sustainability, 10 (December 2020) : 1-7. (Scopus) 

Hongthipwaree, T., Sriamornsak, P., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2020). “Effect of 

cosolvent on properties of non-woven porous neomycin-loaded poly(lactic 

acid)/polycaprolactone fibers” Materials Today Sustainability, 10 (December 

2020) : 1-6. (Scopus) 
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Chunsakul, T., Seadan, M., and Suttiruengwong, S. (2019). “Copolycarbonate Derived from 

Carbon Dioxide as Toughness Improvement for Poly (lactic acid)” Materials 

Today: Proceedings 17 (2019) : 1949–1955. (ISI) 

Nanthananon, P., Seadan, M., Pivsa-Art, S., Hamada, H.,and Suttiruengwong, S. (2018).  

“Reactive compatibilization of short-fiber reinforced poly(Lactic acid) 

biocomposites”, Journal of Renewable Materials, 6(6): 573-583. (Scopus) 

 

Proceedings 

Suttiruengwong, S., Kantipongpipat, P., Seadan, M., and Amornsakchai, T. (2019). “Thermo-

Mechanical Properties of Poly(L-Lactic Acid) Filled With Palf/Silica and PDLA” 

BIOPOL-2019, Stockholm (June 17-19) : 1-2. 

Jeensikhong, K., Suttiruengwong, S., and Seadan, M. (2018). “Reactive Compatibilization of 

Poly (3-hydroxybutyrate) and Polylactic Acid Blends” The 14th Eco-Energy and 

Materials Science and Engineering Symposium 2018, Kyoto University, Japan, 

(April 3-6) : 100-104. 

Sukma, D., Suttiruengwong, S., Chatchuenyot, S., and Seadan, M. (2018). “Application on 

smart tensile testing machine with ultrasonic sensor in strain measurement” 

The 14th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium 2018,  

Kyoto University, Japan, (April 3-6) : 164 -169. 

Khwanpipat, T., Suttiruenwong, S., and  Seadan, M. (2018). “How Nucleating Agents Affect 

the Nucleation Efficiency of Poly(L-Lactic acid)” Asian Workshop on Polymer 

Processing 2018, Chiang Mai, Thailand, (December 10-13) : 53-58. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

 SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

084 105    โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

611 171  วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน 

611 201    อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1  

 611 205    อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2 

 611 212    การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1 

 611 213    ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 

 611 303    ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 

 611 304    ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2 

 611 312    ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 

          611 471   การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
 611 473     เรื่องคัดเฉพาะทางปโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร 1 
          611 491    สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 481     วัสดุชีวการแพทย 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 622 591     ระเบียบวิธีวิจัย 
      622 592        สัมมนา 1 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

2. ชื่อ-นามสกุล 

นายมาณพ ปานะโปย 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2546) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543) 

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวทิยาลัยศิลปากร (2539) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sasaengta, D., Panapoy, M., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2020). “Efficient removal of 

methylene blue by low-cost and biodegradable highly effective adsorbents based 

on biomass in the fixed bed column” IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Pusri, C., Ksapabutr, B., Chaiyut, N., and Panapoy, M. (2020). “Performance of lightweight 

cement board using coconut coir fiber and expanded polystyrene foam waste” 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 773(1),  

  (March 2020) : 1-4. (Scopus) 
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Insung, T., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2019). “Preparation and properties of 

silane-treated banana fiber/poly(lactic acid) biocomposites”  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 544(1),012011. 

(Scopus) 

Lorkit, P., Phatharapeetranun, N., Ksapabutr, B., Wongkasemjit, S., Chaiyut, N., and Panapoy, 

M. (2018). “Double-layered TiO2/activated carbon films with enhanced 

photocatalytic activity towards methylene blue degradation” Optoelectronics 

and Advanced Materials-Rapid Communications, 12(5-6), (MAY-JUN 2018) :  

347-352. (ISI) (Scopus) 

 

     Proceedings 

Thaiprasong, P., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2020). “Fabrication and Properties 

of PBAT/Urea Sheets for Agricultural Applications”  The 26th PPC Symposium on 

Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 11th Research Symposium on 

Petrochemical and Materials Technology, The Petroleum and petrochemical 

college Chulalongkorn University, (July 23) : 585-589. 

Phatharapeetranun, N. , Gadea, C. , Ksapabutr, B. , Panapoy, M. , and Esposito, V.  ( 2018) . 
“ Fabrication of bismuth titanate hybrids material by extrusion- based 3D printing 
technique” RGJ-Ph.D. Congress 19, (June 7-9) :1-4. 

Sasaengta, D. , Panapoy, M. , Chaiyut, N. , and Ksapabutr, B.  ( 2019) .  “ Efficient removal of 

methylene blue by low- cost and biodegradable highly effective adsorbents based 

on biomass in the fixed bed column”  2nd International Conference on Materials 

Research and Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand (December 16-18) : 1-4. 

Thepthong, C. , Ksapabutr, B. , Chaiyut, N.  and Panapoy, M.  ( 2019) .  “ Enhanced mechanical 

performance of cement board composite reinforced with coconut coir fiber and 

tire rubber waste”   2nd International Conference on Materials Research and 

Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand (December 16-18) : 1-4. 

 

 

 

 

  



                                                     203                                                          มคอ.2 
 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตรี 

600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 

611 171      วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน 

611 213  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 

611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 

611 306  เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

611 322   ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

611 401 การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

611 452 การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน 
          611 471    การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
          611 491    สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 545 วัสดุคารบอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 

622 592 สัมมนา 1 

622 791 สัมมนา 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

3. ชื่อ-นามสกุล   

นายอาชาไนย บัวศร ี

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 

วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Loryuenyong, V., Kulchartchai, P., Audomcharoensak, P., Jeyakom, P., and  

Buasri, A. (2019)  “Effects of mixed halide ions incorporation on ch3nh3pb(I,br) 
3-x(scn)x perovskite films via solution deposition route” Key Engineering  
Materials, 2019, 821 KEM, pp. 395–400. (Scopus) 

Loryuenyong, V., Thongpon, P., Saudmalai, S., and Buasri, A. (2019). “The synthesis of 2D 
CH3 NH3 PbI3 perovskite films with tunable bandgaps by solution deposition route” 
International Journal of Photoenergy 2019: 1-7 (ISI) (Scopus) 

Buasri, A., and Loryuenyong, V. (2018). “Continuous Production of Biodiesel from Rubber 
Seed Oil Using a Packed Bed Reactor with BaCl2 Impregnated CaO as Catalyst” 
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis 13(2), (Aug 2018) :  
320-330. (ISI) (Scopus) 

 



                                                     205                                                          มคอ.2 
 

Buasri, A., Ojchariyakul, S., Kaewmanechai, P., Eakviriyapichat, W., and Loryuenyong, V. (2018). 

“The fabrication of multicolor electrochromic device based on graphene 

conductive ink/poly(Lactic acid) thin films by voltage-step method” 

Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications 12(7-8), 

(July-August 2018) : 388-393. (ISI) (Scopus) 

 

Proceedings 

Panloetparnich, W., Loryuenyong, V., and Buasri, A. (2020). “The preparation of composites 

between polyaniline-silver (PANI-Ag) via interfacial polymerization” International 

Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) 11-13 Sep 2020, 

Pattaya, Thailand : 1-7. 

Loryuenyong, V., Kornsawat, J., Nakhowong, W., Klinjan, W. and Buasri, A. (2020). “The 

temperature-dependent structural and optical properties of SrAl2O4-based 

phosphor” International Conference on Engineering and Industrial Technology 

(ICEIT 2020) 11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand : 1-7. 

Rattanapan, C., Jankaenkaew, C., Sirithiwakorn, T., Loryuenyong, V., and Buasri, A. (2018). 

“Application of bioplastics and thermal reduced graphene oxide in 

electrochromic devices” Materials Today: Proceedings 5(7), (2018) : 14868-14873. 

  

ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

SU324      เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 

 611 204    วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 

611 206    วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 

611 207     จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ 

611 271    พลังงานทดแทน 

611 301    การถายเทความรอน 

611 302    การถายเทมวล 

611 303    ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 

          611 304    ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2 

611 343     วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 
          611 471       การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
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          611 491    สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 622 592    สัมมนา 1 

  622 791  สัมมนา 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

4. ชื่อ-นามสกุล 

          นางสาวจันทรฉาย ทองปน 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

          ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Polymer Science and Technology) University of Manchester Institute of Science and 

Technology, UK (1998) 

M.Sc. (Polymer Science and Technology) University of Manchester Institute of Science and 

Technology, UK (1993) 

วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

 

สังกัด 

         คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Thongpin, C., Jumpathong, K., Jaroenjai, R., Bunwanna, W., and Jareanta, J. (2020). “Effect of 

composition ratios and mixing steps on properties of BR/NR/NBR blends and 

blends foam”  IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Thongpin, C., Buaksuntear, K., Tanprasert, T., and Charoenta, J. (2020). “Bio-based 

thermoplastic vulcanizates from natural rubber (bioplastic/NR)” IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering 773(1), (March 2020) : 1-5. (Scopus) 



                                                     208                                                          มคอ.2 
 

Jaroenta, J., Siangsawad, R., Onkate, R., Jearjiratikul, V., and Thongpin, C. (2020). “Study of 

rubber composites between natural rubber and Mahogany Shell Powder (MHSP) 

and potential for pavement block” IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Thongpin, C., and Tanprasert, T. (2019).  “Dynamic vulcanization of NR/PCL blends:  

    Effect of rotor speed on morphology, tensile properties and tension Set”  

   Key Engineering Materials, 798 KEM: 337-342. (Scopus) 
 

     Proceedings 

Khieomuang, J., and Thongpin, P. (2020). “Fabrication of non-woven hybrid natural 

fiber/poly(lactic acid) composite via prepreg lamination” International 

Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) 11-13 Sep 

2020, Pattaya, Thailand : 1-6. 

Srikham, J., and Thongpin, C. (2020). “Foamability of Natural rubber (NR)/Poly(butylenes 

adipateco-terephthalate) (PBAT) Thermoplastic Vulcanizate with OBSH as a 

blowing agent” International Conference on Engineering and Industrial 

Technology (ICEIT 2020) 11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand : 1-7. 

Samleekaew, K., and Thongpin, C. (2019). “Effect of Screw Speed on Morphology, Tensile 

and Thermal Properties of In-situ Fibrillation PLA/LLDPE Blend” Pure and Applied 

Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), Bangkok International 

Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, (February 7-8) : PO71-PO76. 

Charoenta, J., and Thongpin, C. (2018). “Preparation of Bio-based thermoplastic vulcanizates 

from natural rubber and Polybutylene succinate blend” Asian Workshop on 

Polymer Processing 2018, Chiang Mai, Thailand, (December 10-13) : 20-24. 
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    ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 
 ระดับปริญญาตรี 

          SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
611 213   ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 

 611 312     ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 
 611 314     การสังเคราะหพอลิเมอร 

          611 322       ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

611 331     เทคโนโลยียางและสิ่งทอ 

611 332     เคมีและเทคโนโลยีของยาง 
611 341     สมบัติของพอลิเมอร 
611 413     วัสดุคอมพอสิต 

          611 491    สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 622 511   การสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง 

622 513 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 

622 592 สัมมนา 1 

622 791 สัมมนา 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

5. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวพูนทรัพย ตรีภพนาถกูล 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2006) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Preedanorawut, R., Threepopnatkul, P., and Sittatrakul, A. (2020). “Effect of zeolite types on 

properties of polybutylene succinate/polylactic acid films” IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Threepopnatkul, P., Wongsuton, K., Jaiaue, C., Rakkietwinai, N., and Kulsetthanchalee, C. 

(2020). “Thermal and barrier properties of poly(butylene adipate-

coterephthalate) incorporated with zeolite doped potassium ion for packaging 

film” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 773(1),  

                (March 2020) : 1-4. (Scopus) 
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Aussawasathien, D.,  Ketkul, K., Hrimchum, K., and  Threepopnatkul, P. (2019). “Effects of 

dicumyl peroxide on cell formation of biopolymer blend-activated carbon 

composite foams” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 

634 (1,14), Article number 012042. (Scopus) 

Threepopnatkul, P., and  Kulsetthanchalee, C. (2018).  “Effect of ZnO and TiO2 on 

properties of polystyrene/nitrile rubber electrospun fiber mats” Materials 

Today: Proceedings, 5(5) :10917-10924. (ISI) 

 

    Proceedings 

Arssanasuwan, N., and Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2020). “Effect of titanium 

dioxide on the properties of poly(butylene adipate-co-terephthalate) films” 

International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) 

11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand : 1-6. 

Bualuang, W., Threepopnatkul, P., and Sittattrakul, A. (2020). “Mechanical properties and 

foaming behavior of Poly(lactic acid) blend Polybutylene Succinate” 

International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) 

11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand : 1-6. 

Aussawasathien, D., Ketkul, K., Hrimchum, K., and Threepopnatkul, P. (2019). “Effects of 

poly(lactic acid) and polybutylene succinate ratios on properties of composite 

foams containing activated carbons” AIP Conference Proceedings 2065, (6 

February 2019) : 030046-1 - 030046-5. 

Threepopnatkul, P., and Kulsetthanchalee, C. (2018). “Effect of ZnO and TiO2 on properties 

of polymstyrene/nitrile rubber electrospun fiber mats” Materials Today: 

Proceedings 5, (2018) : 10917- 10924. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 
 ระดับปริญญาตรี 

          SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
 611 202     หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
          611 204    วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 
          611 301     การถายเทความรอน 
 611 303     ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 
 611 304    ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2 
 611 321     รีออลอยีและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 
 611 322     ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

 611 412     การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสดุ 
          611 471    การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
          611 491    สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 461  กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
622 521     วิธีการเชิงคณิตศาสตรประยุกตสำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร 
622 522     รีออลอยีและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรข้ันสูง 

 622 534     การออกแบบผลิตภัณฑพอลิเมอร 
 622 592     สัมมนา 1 

622 791   สัมมนา 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

6. ชื่อ-นามสกุล 

นายศราวุธ ภูไพจิตรกุล 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Dr.Agr.Sc. (Agricultural Science) Hohenheim University, Germany (2008) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542) 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
    Proceedings 
 Moolsri, W., and Phupaichitkun, S. (2020). “Using portable type and conveyor belt system 

type VIS-NIR spectrometer to predict the CIE L*a*b* color value” The Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020), IMPACT 
Forum, Muangthong Thani, Nonthaburi, (February 13-14) : PC224 - PC229. 

ทรงยศ บุญคง, จิรวัฒน อินทจักร และ ศราวุธ ภูไพจิตรกุล (2562). “การโอนยายแบบจำลองในการหา
ปริมาณและชนิดของพอลิเมอรผสมดวยเทคนิค FTIR” การประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 48 รวมกับโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที ่11 เรื่อง “นวัตกรรมและ
การสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม (13-14 มิถุนายน) : 
P122-P128. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

SU324   เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
          084 105     โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

611 171  วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน 
611 204     วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 
611 206    การถายเทโมเมนตัม 
611 303     ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 
611 304     ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2 
611 412     การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสดุ 
611 452    การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน 
611 455    พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

          611 471  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
611 491   สัมมนา 
611 492    โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 
611 493    โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2 

620 301    ปรากฏการณการเคลื่อนยายของวัสดุ 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 524    พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

622 592    สัมมนา 1 

622 791    สัมมนา 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

7. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวณัฐกาญจน หงสศรีพันธ 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

D.Eng. (Plastics Engineering) University of Massachusetts Lowell, USA (2003) 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2537) 

 

สังกัด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Hongsriphan, N., Kamsantia, P., Sillapasangloed, P., and Loychuen, S. (2020). “Bio-based 

composite from poly(butylene succinate) and peanut shell waste adding 

maleinized linseed oil” IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Hongsriphan, N., Chaichana, J., Pornpitakdamrong, C., Thaptham, and S. (2019). “Bond 

strength of laminated films between poly(lactic acid) based cast films and 

metalized cast polypropylene films” IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, 526(1), (August 2019): 1-4. (Scopus) 

Hongsriphan, N., and Pinpueng, A. (2019). “Properties of Agricultural Films Prepared from 

Biodegradable Poly(Butylene Succinate) Adding Natural Sorbent and Fertilizer” 

Journal of Polymers and the Environment, 27(2), (February 2019): 434-443.  

                (ISI) (Scopus) 
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Proceedings 

Sriphattarapan, P., Patanathabutr, P., and  Hongsriphan, N. (2020). “Influence of Different 

Grade of Recycled Poly(Ethylene Terephthalate) on Oxygen Permeability of 

Poly(Lactic Acid)/Recycled Poly(Ethylene Terephthalate) Cast Films” The 26th 

PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 11th 

Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology, The 

Petroleum and petrochemical college Chulalongkorn University, (July 23) : 579-584. 

Wongwisitchai, P., Hongsriphan, N. and Patanathabutr, P. (2018). “Effect of Printing Speed on 

Thermal and Mechanical Properties of Rapid Prototyped Samples for Shipping 

Packaging” Asian Workshop on Polymer Processing 2018, Chiang Mai, Thailand, 

(December 10-13) : 47-52. 
 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป     

ระดับปริญญาตรี 

SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

611 341 สมบัติของพอลิเมอร 

611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

611 491 สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 492   โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 517 พอลิเมอรแปรใชใหม 

622 522 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรขั้นสูง 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

8. ชื่อ-นามสกุล 

นายณัฐวุฒิ ชัยยุตต 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Polymer Science and Technology) Mahidol University, Thailand (2005) 

วท.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541) 

 

สังกัด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sasaengta, D., Panapoy, M., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2020). “Efficient removal of 

methylene blue by low-cost and biodegradable highly effective adsorbents based 

on biomass in the fixed bed column” IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Pusri, C., Ksapabutr, B., Chaiyut, N., and Panapoy, M. (2020). “Performance of lightweight 

cement board using coconut coir fiber and expanded polystyrene foam waste” 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 773(1), (March 2020) :  

1-4. (Scopus) 

Insung, T., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2019). “Preparation and properties of 
silane-treated banana fiber/poly(lactic acid) biocomposites” IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 544 (1),012011. (Scopus) 
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Proceeding 

Thaiprasong, P., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2020). “Fabrication and 

Properties of PBAT/Urea Sheets for Agricultural Applications” The 26th PPC 

Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 11th Research 

Symposium on Petrochemical and Materials Technology, The Petroleum and 

petrochemical college Chulalongkorn University, (July 23) : 585-589. 

Thepthong, C., Ksapabutr, B., Chaiyut, N., and Panapoy, M. (2020). “Enhanced mechanical 

performance of cement board composite reinforced with coconut coir fiber and 

tire rubber waste”  The International Conference on Materials Research and 

Innovation (ICMARI) 16-18 December 2019, Bangkok, Thailand : 1-4. 

Sasaengta, D. , Panapoy, M. , Chaiyut, N. , and Ksapabutr, B.  ( 2019) .  “ Efficient removal of 

methylene blue by low- cost and biodegradable highly effective adsorbents based 

on biomass in the fixed bed column”  2nd International Conference on Materials 

Research and Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand (December 16-18) : 1-4. 

 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป   

ระดับปริญญาตรี  

SU324   เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 

 600 122  วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 

611 204  ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  

611 213  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 

611 311  การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2  

611 312  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 

611 316  วัสดุเสริมองคประกอบนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน 

611 322  ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร  
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

611 491  สัมมนา 

611 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 

611 493  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2  

620 352  วัสดุระดับนาโน 

620 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 512  พอลิเมอรฟสิกส 

622 513  การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 

622 531 พฤติกรรมเชิงกลของพอลิเมอร 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 
9. ชื่อ-นามสกุล 

นายนฤทธิ์   ตรีอำนรรค 
 
ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Materials Science) Oregon State University, USA (2013) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2550) 
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Aiempanakit, M ., Tabtimsri, T.,  Triamnak, N., and Suwanchawalit, C. (2019). “Curcumin 
modified Titanium Dioxide Nanotubes with Enhanced Visible Light Photocatalytic 
Performance” International Journal Of Electrochemical Science, 14 (2):  
1954-1967. (ISI) (Scopus) 

Yongvanich, N., Supanichwatin, K., Penglan, J., and Triamnak, N. (2018). “Synthesis and 
Characterizations of (CxMg(2-x))SiO4 Forsterite Ceramic Pigments from Mirror 
Waste ” Materials, 11(7), Article Number: 1210 DOI: 10.3390/ma11071210. 
(ISI) (Scopus) 

 
 Proceeding 

Thongsamrit, W.,  Mangsup ,T.,  Funchien, P., Sanglee , K., Suwanchawalit,  C., Krajangsang,  T., 
Suttiruengwong, S., and Triamnak, N. (2020) “A simple NiOx thin film preparation via 
solution spin coating and properties investigations for perovskite solar cells” The 5th 
International Conference on Smart Materials and Nanotechnology, n, Pattaya, 
Thailand, (December 1-2) : 131-140. 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 
ระดับปริญญาตรี   

SU102 ศิลปากรสรางสรรค 
SU401      ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 
SU321 วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
084 105  โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนกัศึกษาปโตรเคม ี2 
620 101  วัสดุวิศวกรรม 
620 201    อุณหพลศาสตรของวัสดุ 
620 211  วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 
620 212  ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 
620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต 
620 332  อิเล็กโทรเซรามิกส 
620 362  ปฏิบัติการการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 

  620 363    สมบัติไฟฟา แสงและแมเหล็กของวัสด ุ
       620 364    ความเสื่อมของวัสดุ 

  620 382    การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
620 451  นาโนฟสิกส 
620 461  กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 
620 486    เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 3 
620 491  สัมมนา 
620 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูง 
               และนาโนเทคโนโลยี 1 
620 493  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูง 
               และนาโนเทคโนโลยี 2 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 
622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

10. ชื่อ-นามสกุล 

นายนิติ ยงวณิชย 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2007) 

M.S. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania, USA (2003) 

B.S. (Materials Science and Engineering and Engineering and Public Policy) Carnegie 

Mellon University, USA (2001) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Leelaruedee, K., Kuwahara, H., Khamkongkaeo, A., Yongvanich, N., Chanlek, N., Kidkhunthod, 

P., Leelachao, S., and Visuttipitukul, P. (2020). “Effect of zirconium addition on 

the phase evolution of chromium zirconium nitride prepared by magnetron 

sputtering” Materials Testing 62(8), (August) :783-787. (ISI) (Scopus) 

Taweesup, K., Visuttipitukul, P., Yongvanich, N., and Lothongkum, G. (2019). “Corrosion 

behavior of Ti-Cr-N coatings on tool steel substrates prepared using DC 

magnetron sputtering at low growth temperatures” Surface and Coatings 

Technology, 358, (January 25): 732-740. (ISI) (Scopus)  
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Yongvanich, N., Supanichwatin, K., Penglan, J., and Triamnak, N. (2018). “Synthesis and 

Characterizations of (COxMg(2-x))SiO4 Forsterite Ceramic Pigments from Mirror 

Waste” Materials, 11(7), (July 2018): Article Number: 1210. 

DOI: 10.3390/ma11071210. (ISI) (Scopus) 

Yongvanich, N., Thongkaew, K., Yuanlae, N., Sae-ung, S., and Suwanchawalit, C. (2018). 

“Influence of Copper Doping in Nanostructured ZnO Thin Films by Spin Coating” 

IEEE Transactions on Nanotechnology 17(6), (November 2018) : 1125-1128.  

                 (ISI) (Scopus) 

 

Proceedings 

Yongvanich, N., Jitpagdee, T., Chukaew, B., Papathe, S. (2019). “Yellow ceramic pigments 

from amorphous nanosized oxides using rice husk and zircon” Proceedings of the 

14th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and 

Molecular Systems, NEMS 2019, 1-14 (April 2019): 225-228.  

Yongvanich, N., Somboongul, K., Areevarakun, J., and Thongchai, C. (2018). “Effect of Barium 

Addition on the Glass Structure of Na-Si-Al-Ca-Zn Glaze System” The 10th 

International Conference on Materials Science and Technology, Conference and 

Exhibition Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand, (September 6-7) : 1-4. 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตรี  

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตรประยุกต 

600 122  วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 

611 491   สัมมนา 

611 492   โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 

611 493   โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2  

620 101 วัสดุวิศวกรรม 

620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 

620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส 

620 362  ปฏิบัติการการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
620 364 ความเสื่อมของวัสดุ 
620 421 การกัดกรอนและการปองกัน 
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟลมบาง 
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620 453 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 
620 461 กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 
620 462 การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ 
620 482 การศึกษาดวยตนเอง 
620 484  เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 
620 491 สัมมนา 
620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 
620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 
622 791  สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

11. ชื่อ-นามสกุล 

    นางสาวบุศรินทร เฆษะปะบุตร 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College,                        

Chulalongkorn University, Thailand  (2003) 

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

 

สังกัด 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sasaengta, D., Panapoy, M., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2020). “Efficient removal of 

methylene blue by low-cost and biodegradable highly effective adsorbents 

based on biomass in the fixed bed column” IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering 773(1), (March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Pusri, C., Ksapabutr, B., Chaiyut, N., and Panapoy, M. (2020). “Performance of lightweight 

cement board using coconut coir fiber and expanded polystyrene foam waste” 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 773(1),  

(March 2020) : 1-4. (Scopus) 

Insung, T., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2019). “Preparation and properties 

of silane-treated banana fiber/poly(lactic acid) biocomposites” IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, 544(1),012011. (Scopus) 
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Proceedings 
Thaiprasong, P., Chaiyut, N., Ksapabutr, B., and Panapoy, M. (2020). “Fabrication and 

Properties of PBAT/Urea Sheets for Agricultural Applications” The 26th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 11th Research 
Symposium on Petrochemical and Materials Technology, The Petroleum and 
petrochemical college Chulalongkorn University, (July 23) : 585-589. 

Sasaengta, D., Panapoy, M., Chaiyut, N., and Ksapabutr, B. (2019). “Efficient removal of 
methylene blue by low-cost and biodegradable highly effective adsorbents based 
on biomass in the fixed bed column” 2nd International Conference on Materials 
Research and Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand (December 16-18) :1-4. 

Thepthong, C., Ksapabutr, B., Chaiyut, N. and Panapoy, M. (2019). “Enhanced mechanical 
performance of cement board composite reinforced with coconut coir fiber and 
tire rubber waste”  2nd International Conference on Materials Research and 
Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand (December 16-18) :1-4. 

 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป   

ระดับปริญญาตรี   

600 122   วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 

611 314 การสังเคราหพอลิเมอร 

611 322  ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

611 341 สมบัติของพอลิเมอร 

611 353 เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 

611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการประยุกตใชในอุตสาหกรรม 

 ปโตรเคมีและพอลิเมอร 
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

611 491 สัมมนา 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 491   สัมมนา 

620 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 511 การสังเคราะหพอลิเมอรข้ันสูง 

622 513 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 

622 544 วัสดุคารบอนและเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

12.  ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวปาเจรา พัฒนถาบุตร 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Materials Science and Metallurgy : Polymer Technology) University of  

Cambridge, UK (1999) 

วท.บ. (วัสดุศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Patanathabutr, P., Soysang, P., Leuang-On, P., Kasetsupsin, P., and Hongsriphan, N. (2019). “A 

case study of recycled poly(Lactic Acid) contaminated with petroleum-based 

thermoplastics used in packaging application” Key Engineering Materials, 798 

KEM, (2019): 279-284. (Scopus) 

Hongsriphan, N., Patanathabutr, P., and Lappokachai, K. (2018) “Tensile and impact 

properties of recycled poly(Ethylene terephthalate) and polycarbonate 

composites reinforced with silane treated hollow glass microspheres”  

Key Engineering Materials, 772, (2018): 33-37. (Scopus)  
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proceedings 

Wongwisitchai, P., Hongsriphan, N. and Patanathabutr, P. (2018). “Effect of Printing Speed on 

Thermal and Mechanical Properties of Rapid Prototyped Samples for Shipping 

Packaging” Asian Workshop on Polymer Processing 2018, Chiang Mai, Thailand, 

(December 10-13) : 47-52. 
 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป   
ระดับปริญญาตรี  

SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตรประยุกต 
611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 
611 313 สารเติมแตงพลาสติก 
611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 
611 331 เทคโนโลยียางและสิ่งทอ 
611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน 
611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ 
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 517 พอลิเมอรแปรใชใหม 
622 522 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรขั้นสูง 

622 591 ระเบียบวิธีวิจัย 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

13.  ชื่อ-นามสกุล 

นายภัทร สุขแสน 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Engineering Materials) The University of Sheffield, UK (2007) 

B.Sc. (Materials Science and Engineering) first class honors  

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK (2002) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sooksaen, P., and Thongyoug, P. (2020). “Deterioration of Open-cell Aluminum Foam in 

Strong Sulfuric Acid” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 

965, (December 2020) : 1-6. (Scopus) 

Sooksaen, P., and Puathawee, P. (2020). “Fabrication of open-cell aluminum foams by 

pressure infiltration and salt leaching method from commercial grade alloys” 

Chiang Mai Journal of Science 47(4 Special Issue 2), (July 2020) : 673-685.  

                 (ISI) (Scopus) 

Bunroek, P., and Sooksaen, P. (2019). “Development of Nano TiO2 Coated Cement Surface 

Degradation Properties by the Photocatalytic” IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering, 25(1): 1-6. (Scopus) 
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 
ระดับปริญญาตรี  

600 122  วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 

620 201  อุณหพลศาสตรของวัสดุ 
620 202  จลนพลศาสตรของวัสดุ 
620 221 โลหะและโลหะผสม 
620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนำ 
620 322 โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหลอ 
620 361 การพิสูจนเอกลักษณของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
620 382  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
620 461  กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 
620 464  ความเสื่อมของวัสดุ 
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ 
620 482 การศึกษาดวยตนเอง 
620 491 สัมมนา 
620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 
620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 513 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 
622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 
622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

14.  ชื่อ-นามสกุล 

       นางสาววรดา หลอยืนยง 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of California-Berkeley,  

                  USA (2006) 

 M.S. (Materials Science and Engineering) University of California-Berkeley, 

                  USA (2002) 

B.S. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University,  

        USA (2000) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Loryuenyong, V., Kulchartchai, P., Audomcharoensak, P., Jeyakom, P., and  

Buasri, A. (2019)  “Effects of mixed halide ions incorporation on ch3nh3pb(I,br)  
3-x(scn)x perovskite films via solution deposition route” Key Engineering 
Materials, 2019, 821 KEM, pp. 395-400. (Scopus) 

Loryuenyong, V., Thongpon, P., Saudmalai, S., and Buasri, A. (2019). “The synthesis of 2D 
CH3 NH3 PbI3 perovskite films with tunable bandgaps by solution deposition route” 
International Journal of Photoenergy 2019 : Article number 7492453.  

              (ISI) (Scopus) 
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Buasri, A., and Loryuenyong, V. (2018). “Continuous Production of Biodiesel from Rubber 
Seed Oil Using a Packed Bed Reactor with BaCl2 Impregnated CaO as Catalyst” 
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis 13(2), (Aug 2018) : 320-
330. DOI: 10.9767/bcrec.13.2.1585.320-330. (ISI) (Scopus) 

Buasri, A., Ojchariyakul, S., Kaewmanechai, P., Eakviriyapichat, W., and Loryuenyong, V. (2018). 
“ The fabrication of multicolor electrochromic device based on graphene 
conductive ink/ poly( Lactic acid)  thin films by voltage- step method” 
Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications 12(7-8) , ( July-
August 2018) : 388-393. (ISI) (Scopus) 

 
Proceedings 

Panloetparnich, W., Loryuenyong, V., and Buasri, A. (2020). “The preparation of composites 
between polyaniline-silver (PANI-Ag) via interfacial polymerization” International 
Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) 11-13 Sep 2020, 
Pattaya, Thailand : 1-7. 

Loryuenyong, V., Kornsawat, J., Nakhowong, W., Klinjan, W. and Buasri, A. (2020). “The 
temperature-dependent structural and optical properties of SrAl2O4-based 
phosphor International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 
2020) 11-13 Sep 2020, Pattaya, Thailand : 1-7. 

Rattanapan, C., Jankaenkaew, C., Sirithiwakorn, T., Loryuenyong, V., and Buasri, A. (2018). 
“Application of bioplastics and thermal reduced graphene oxide in 
electrochromic devices” Materials Today: Proceedings 5(7), (2018) : 14868-14873. 

 
ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตรี  
SU324     เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
600 122  วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 
620 221  โลหะและโลหะผสม 
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง 
620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนำ 
620 331 วัสดุและอุปกรณก่ึงตัวนำ 
620 343  วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 



                                                     234                                                          มคอ.2 
 

620 351    เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุ 
620 366  แรวิทยา 
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
620 461  กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 
620 462  ความเสื่อมของวัสดุ 
620 482  การศึกษาดวยตนเอง 
620 485  เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
620 491 สัมมนา 
620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 
620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 
622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

15.  ชื่อ-นามสกุล 

นายวันชัย เลิศวิจิตรจรัส 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Polymer Science) The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn 

University, Thailand (2003)  

วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rotjanasuworapong, K., Thummarungsan, N., Lerdwijitjarud, W., and Sirivat, A. (2020). “Facile 

formation of agarose hydrogel and electromechanical responses as electro-

responsive hydrogel materials in actuator applications” Carbohydrate Polymers 

247, (November 2020) : 1-11. (ISI) (Scopus) 

Saeaeh, K., Thummarungsan, N., Paradee, N., Choeichom, P., Phasuksom, K., Lerdwijitjarud, 

W., and Sirivat, A. (2019). “Soft and highly responsive multi-walled carbon 

nanotube/pullulan hydrogel composites as electroactive materials” European 

Polymer Journal,120 Article Number: UNSP 109231. (ISI) (Scopus) 
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 Tanusorn, N., Thummarungsan, N.,  Sangwan, W., Lerdwijitjarud, W., and Sirivat, A. (2018). 

“Influence of carrageenan molecular structures on electromechanical behaviours 

of poly(3-hexylthiophene)/carrageenan conductive hydrogels” International 

Journal of Biological Macromolecules, 118: 2098-2107. (ISI) (Scopus) 

 

Proceedings 

Kongroiyu, P., and Lerdwijitjarud, W. (2020). “Cellulose/oligo-chitosan hydrogel: preparation 

and water-absorption behavior” The Pure and Applied Chemistry International 

Conference 2020 (PACCON2020), IMPACT Forum, Muangthong Thani, Nonthaburi, 

(February 13-14) : PC77–PC82. 

Ployeam, N., and Lerdwijitjarud, W. (2020). “Influence of surfactant on a preparation of 

poly(acrylic acid)/styrenebutadiene-rubber hybrid material via high internal phase 

emulsion technique” The Pure and Applied Chemistry International Conference 

2020 (PACCON2020), IMPACT Forum, Muangthong Thani, Nonthaburi, (February 

13-14) : PC83–PC89. 

Gongarsa, S., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2018). “Preparation of Bio-based Resin 

from Epoxidized Soybean Oil and Oligomer of 1,4-Butanediol and Succinic Acid: 

Effect of Reagent Ratio and Catalyst Content on Curing Kinetic” Asian Workshop 

on Polymer Processing 2018, (December 10-13): 25-30. 

Thampanya, N., Lerdwijitjarud, W., and Sittattrakul, A. (2018). “Reactive Blending between 

Maleated Thermoplastic Starch and Maleated Polycaprolactone: Study on 

Morphology and Mechanical Properties” Asian Workshop on Polymer Processing 

2018, (December 10-13): 31-35. 

 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 

611 312  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 

611 315  พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน 

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 

611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
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611 471  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

611 491  สัมมนา 

611 492  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 

611 493  โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 

620 491 สัมมนา 

620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 512  พอลิเมอรฟสิกส 

622 513  การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 

622 541   พอลิเมอรจากชีวภาพและพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ 

622 544  พอลิเมอรชีวภาพ 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

16.  ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวสุดศิริ เหมศรี 

 

ตำแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Connecticut, USA (2011) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2543) 

วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2539) 

 

สังกัด 

 คณะวิศกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

proceedings 

Sudta, W.,  and Hemsri, S. (2020). “Study on Morphological and Mechanical Properties 

of Poly(Butylene Adipate-co-Terephthalate) and Cassava Starch Blend” The 

International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT2020),  

The ZIGN Hotel, Pattaya, Thailand, (September 11–13) : 167-172. 

Hemsri, S., Intakornudom, N., Chariyachindasathian, T., and Bunsripirat, P. (2019). 

“Morphology and Mechanical Properties of Poly(Butylene Succinate)/Ethylene 

Vinyl Acetate Copolymer Blend” Biopol-2019, Stockholm (June 17-19) : 1-2. 
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Rattana, A., and Hemsri, S. (2019). “Linear Low Density Polyethylene/Poly(Butylene Adipate-

Co-Terephthalate)/Tio2 Blend Films : Morphologies, Mechanical Properties and Gas 

Permeability” BIOPOL-2019, Stockholm (June 17-19) : 1-2. 

Hemsri, S., Saraphat, K., Phaorung, R., and Saengsuk, U. (2019). “Biodegradable poly(butylene 

adipate-co-terephthalate)/wheat gluten blends: Effect of PBAT modification on 

morphological, mechanical and water adsorption properties” 2nd International 

Conference on Materials Research and Innovation (2nd ICMARI), Bangkok, Thailand 

(December 16-18) : 1-4.  

Hemsri, S., Somburanachanachai, K., Chodpreechasin, K., and Kaewwijit, J. (2018). 

“Preparation and Characterization of Gelatin/Maleic Anhydride Grafted Ethylene 

Vinyl Acetate Copolymer Film” The 10th International Conference on Materials 

Science and Technology, (September 6-7) : 1-4. 
 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป 
ระดับปริญญาตรี   

SU 321     วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวติประจำวัน 
611 206 การถายเทโมเมนตัม 
611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1 
611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 
611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 
611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 
611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 
620 281 วัสดุอินทรีย 
620 491 สัมมนา 
620 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 
620 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 

622 511 การสังเคราะหพอลิเมอรข้ันสูง 

622 513 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรขั้นสูง 

622 592 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 

622 791 สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร  

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 

17.  ชื่อ-นามสกุล 

นายสมจิตร ลาภโนนเขวา 

 

ตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2544) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2539) 

 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ 

Proceedings 

สมจิตร ลาภโนนเขวา (2564). “การปรับปรุงประสิทธิภาพไลนการผลิตชิ ้นสวนยานยนตดวยแนวคิด  

ลีน-ไคเซน” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจำป 2564, คณะ

วิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา, (5-7 พฤษภาคม 2564) : 

500-507. 

สมจิตร ลาภโนนเขวา (2564). “การวิเคราะหตนทุนตามการไหลของวัสดุรวมกับแผนภาพสายธารคุณคา” 

การประช ุมว ิชาการข ายงานว ิศวกรรมอ ุตสาหการ คร ั ้ งท ี ่  39 ประจำป   2564, คณะ

วิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา, (5-7 พฤษภาคม 2564) : 

508-513. 
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 สมจิตร ลาภโนนเขวา, เพ็ญบุญญา อำศรี, วริศรา เลิศบัญฑิตกุล และ สโรชินี โสภณพัฒนบัณฑิต (2561). 

“การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตหลอดงอ กรณีศึกษาบริษัททานตะวัน

อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำป พ.ศ. 

2561 (23-26 กรกฎาคม): 508-513. 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป 

ระดับปริญญาตรี   
611 461 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 
611 464 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการวิเคราะหโครงการ 
611 491 สัมมนา 
611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี1 
611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคม ี2 
620 102   ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องตน 
620 241 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 
620 341 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 
620 381  การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม 
620 382  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม 
620 472 การออกแบบผังโรงงาน 

620 491    สัมมนา 

620 492    โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 

620 493    โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 

                

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

        622 551  นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 

   622 552  การประกันคุณภาพ 

   622 592  สัมมนาสำหรับวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 1 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการสำรวจความพอใจของผูใชบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรและขอมูลรอยละ 

ของบัณฑิตในหลักสูตรที่ไดงานทำ  

ปการศึกษา 2561 

 

และสรุปผลสำรวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ของหลักสูตร 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2561 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้

คาเฉลี่ย 

(จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

1. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  4.39 

1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.45 

2) ดานความรู 4.34 

3) ดานทักษะทางปญญา 4.36 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.40 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.39 

6) คุณลักษณะตามอัตลักษณ 4.44 

2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 153 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
32 

4. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษา 

ในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 
20.92 

 

ขอมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรและขอมูลรอยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ไดงานทำ  

ปการศึกษา 2561 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 2561 จำนวน รอยละ 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (คน) 153 100.00 

บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 151 98.69 

 ไดงานทำและประกอบอาชีพอิสระ 81 78.64 

ศึกษาตอ 47 31.13 

 เกณฑทหาร 1 0.66 

 ลาอุปสมบท 0 0.00 

ยังไมไดทำงาน 22 14.56 

ทำงานตรงสาขา 51 62.96 

ทำงานไมตรงสาขา 30 37.04 

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท) 21,180 

 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 

ที่มา : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สรุปผลสำรวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 

 

สรุปขอมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นจากศิษยเกา 

1. แบบสำรวจความคิดเห็นของผูสำเร็จการศึกษาในประเด็นดานหลักสูตร (โปรดใหคะแนน) 

รายการ 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1. หลักสูตรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 0 0 0 9 9 4 3.8 

2. หลักสูตรมีเนื้อหาแตละรายวิชาที่ความทันสมัยตามสถานการณ

ปจจุบัน 
1 1 4 10 4 2 3.1 

3. หลักสูตรมีเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

และตลาดแรงงาน 
0 0 3 8 5 6 3.6 

4. เมื่อสำเร็จการศึกษาทานไดรับพื้นฐานความรูเพียงพอในการ

ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในอนาคต 
1 0 1 3 9 8 4.1 

5. หลักสูตรมีเนื้อหารายวิชาที่บูรณาการความรูระหวางศาสตร

หลากหลายสาขา 
0 0 6 6 5 5 3.4 

6. เมื่อทานสำเร็จการศึกษาทานสามารถตอยอดความรูใหเกิด

นวัตกรรมใหม ๆ ได 
0 0 2 4 10 6 3.9 
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2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทานคิดวาจำเปน (โปรดใหคะแนนในแตละทักษะ) 

รายการ 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1. ทักษะทางวิชาการเชนสามารถนำความรูจากหองเรียนไปใชใน 

   การประกอบอาชีพ 1 0 2 7 9 9 3.9 

2. ทักษะที่ใชในการทำงานเชน การคิดอยางสรางสรรค  

มีความเปนผูนำ คิดแกปญหาเปน สามารถสื่อสาร และทำงาน

รวมกับผูอื่นได 1 0 1 2 11 13 4.3 

3. ทักษะชีวิต เชน ทักษะในการปรับตัว ใสใจดูแลตนเอง

สิ่งแวดลอม รูจักเขาสังคม มีความรับผิดชอบ 2 2 0 3 6 15 4.2 

4. ทักษะสารสนเทศ เชน รอบรูและรูเทาทันเทคโนโลยี 1 3 4 5 6 9 3.5 
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3. ทานคิดวารายวิชาที่สำคัญ (Core subject) สำหรับหลักสูตร เพื่อการนำไปบูรณาการอาชีพ  

คือวิชาใด 

 
  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Material (polymer, smart mat, Ai, Select, design )

Rheology

Processing

Management+technology management

Drawing (CAD, CATIA, etc.)

Polymer Characteristics

Properties

Synthesis

Process simulation

Laboratory

Biopolymer

Petrochemical

Transport

Re-engineering design

Basic engineering program

Mechanic

Catalyst

Attitude

Electricity

จํานวนผูตอบคําถาม

รายวิชาท่ีสําคัญ (core subject) สําหรับหลักสูตร เพื่อการนําไปบูรณาการอาชีพ
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4. โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 3 ศาสตรหลัก ไดแก วิศวกรรมเคมี 50 % วัสดุพอลิเมอร 36 % และการ

จัดการ 14 % ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 
ความคิดเห็น 

 ตอง Update ใหทัน Trend ของเทคโนโลยีจริง ๆ 

 อยากใหการจัดการมากข้ึน (6) 

 ควรเพิ่มการเรียนการวิเคราะหเชิงสถิติมากขึ้น (2) 

 รูสึกทางภาควิชาเนนจบทำงานสาย R&D มากไป 

 ตองมีพื้นฐานดานอุตสาหกรรมกอน 

 ทางมหาวิทยาลัยเนนทางวิศวกรรม ซึ่งความรูทางวิศวกรรมเคมีจะเปนหลักมากไป 

 ลดวิศวกรรมเคมี เพิ่มในสวนพอลิเมอร และการจัดการขึ้น (Ex.30/50/20,40/40/20) (7) 

- อยากใหเนนทางดานวัสดุพอลิเมอรมากกวา 

- สายวิชา ChemEng เยอะมากเกินไป 

- ควรเพิ่มสัดสวนการจัดการ 

** ตัวเลขทายขอความแสดงจำนวนความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน 
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5. ทานคิดวาหลักสูตรควรเพิ่ม "รายวิชาเลือก" ทางดานใดเพิ่มเติม 

     รายวิชาเลือก จากคำตอบของผูเขารวมประชุม 

1. New polymer technology, industry, processing (18) 

 Trend in industry, Current polymer technology 

 Future polymer materials for life 

 Light weight material 

 Smart materials 

 High performance materials 

 Technology for Sustainability 

2. Management Psychology (16) 

 Attitude and Behavior of researcher 

 Mindset 

 Design Thinking 

 Communication 

 Leadership 

3. Management (12) 

 Financial Engineering 

 Industrial management 

 project management 

 Cost calculates 

 QA 

 Money Management & Retirement 

4. Circular Economy Business (Plastics management) (5) 

 PCR (post-consumer recycles), PIR (post-industrial recycle), Upcycling materials 

5. Engineering program (Ex. Simulation, model, AutoCAD, excel) (3) 

6. Foreign language for manufacturing (Ex. English, Japanese, etc.) (3) 

7. Problem solving (3) 

8. Data analysis (3) 
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9. Product Design (2) 

10. Polymer processing (injection, blow mold and etc.) and solution (2) 

11. Selling technique  

12. Writing  

13. Composite material  

14. Renewable (Workshop)  

15. Characteristics of polymers  

16. Chemical on cyber  

** ตัวเลขทายขอความแสดงจำนวนความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน 

6. ทานคิดวาหลักสูตรควรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาทางดานใด  

(ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม) 

1. Money organization 

2. การสรางแคมปเตรียมพรอมการทำงาน 

3. ความเปนผูนำและทักษะการคิดวิเคราะห (2) 

4. กระตุนใหคิดคิดสิ่งใหม ๆ เยอะ ๆ มองนอกกรอบ (2) 

5. การฝกบุคลิกภาพ 

6. การใหนักศึกษารูตลาดแรงงานและสังคมเพื่อใหคนพบสิ่งที่ตองใชเปนอาชีพ 

7. การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับการทำงาน การวางแผนการจัดระบบการทำงาน 

8. Communication skill, project management skill, teamwork (4) 

9. ภาษา (อังกฤษ, ญี่ปุน) (3) 

10. Mindset, Positive think, สราง attitude เชิงบวก 

11. การปฎิบัติงานจริง 

12. กระตุนกิจกรรมใหคิดเชิงนวัตกรรม 

13. Time management 

14. การคนหาตัวเอง และการนำเสนอ (2) 

15. การใหนักศึกษารูตลาดแรงงานและสังคมเพื่อใหคนพบสิ่งที่ตองใชเปนอาชีพ 

16. ควรพัฒนาทางดาน Attitude, Management skill, Data analysis, Data Science, Design 

Thinking และ Computer skill เชน Advance Excel และ Microsolf Project 
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7. ทานคิดวาระยะเวลาในการฝกงานที่เหมาะสม ควรใชเวลานานเทาใด  
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สรุปขอมูลจากแบบสำรวจผูมีสวนไดสวนเสีย (นักเรียนซึ่งเปนลูกคาในอนาคต) ของหลักสูตรฯ  

เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และพัฒนานักศึกษาในอนาคต 

(สำรวจ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562  และ 18 มกราคม 2563) 

 

1. ความคาดหวังหลังจากที่ทานสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เรียน (อาชีพ ลักษณะงาน การไดงานทำฯ) 

1.1 ประกอบอาชีพไดตรงตามสาขาทีส่ำเร็จการศึกษา และนำความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

1.2 ประกอบอาชีพในสายการผลิต ของบริษัทที่มีชื่อเสียงทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร เชน บริษัท 

ปูนซิเมนตไทย จำกัด  (SCG) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

รีเสริช คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IRCP) บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน) บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทในตางประเทศทางดานปโตรเคมี เปนตน 

1.3 ประกอบอาชีพดานวิศวกรควบคุมการผลิตที่เกี่ยวของกับพอลิเมอร พอลิเมอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กลุมพลังงานหรือพลังงานทดแทน หรือแทนขุดเจาะน้ำมัน 

1.4 ประกอบอาชีพเปนนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทางดานพอลิเมอรและพลาสติก 

1.5 ประกอบอาชีพอิสระ เชน ผูประกอบการ สามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชในการตอยอดธุรกิจ

ของครอบครัวทางดาน PVC 

 

2. ทานคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทักษะในดานใดหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อจะ

ประกอบอาชีพที่ทานคาดหวัง 

2.1 ทักษะความชำนาญในการใชเครือ่งมือและอุปกรณทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

2.2 ทักษะทางดานเคมี หรือวิศวกรรมเคม ีหรือในสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

2.3 ทักษะทางการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพพลาสติกใหมีประโยชนสูงสุดและการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.4 ทักษะทางดานการคิด วิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑทางดาน 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

2.5 ทักษะทางดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

2.6 ทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปใชทำงานในอนาคต  

2.7 ทักษะทางดานการใชชีวิตเมื่ออยูกับคนสวนมาก การเปนผูนำ การทำงานกลุม ความสามัคคีกันในหมู

คณะ ความรับผิดชอบ 

2.8 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานความรูวิชาการตาง ๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพทางดานนักวิชาการ และ

วิศวกรที่มีคุณภาพ 
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3. ทานคาดหวังที่จะไดรับบริการอะไรจากหลักสูตรหรือคณะวิชาในระหวางท่ีศึกษาจากสาขาวิชานี้  
   (บริการ คือ การดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา สิ่งที่อำนวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน  
   การใหบริการจากเจาหนาที่ แหลงขอมูลทางอาชีพฯ) 

3.1 ไดรับความรูทางวิชาการจากคณาจารยเพื่อการนำไปใชในอนาคต 
3.2 ไดรับคำแนะนำในการเรียน การใชชีวิต อาชีพและโอกาสในการทำงานในอนาคต ตลอดจนขอมูลดาน

ทุนการศึกษาตอ 
3.3 ไดเขารับบริการจากหองสมุดที่ทันสมัย 
3.4 ไดรับการดูแลจากนักศึกษารุนพี่ และไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาทีใ่นคณะฯ  
3.5 ไดรับคำปรึกษาที่ดีที่สามารถนำไปแกไขปญหาไดจริง เชน การเรียนที่สามารถนำไปใชไดจริง การเรียนที่

นำไปพัฒนาใหเกงข้ึน เพื่อตอยอดพัฒนาประเทศไดในอนาคต 
3.6 ไดรับคำแนะนำจากผูที่จบการศึกษาและมีประสบการณการทำงานจริง เพื่อเปนแนวทางในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 
3.7 ไดรับความรูครบถวน ไดใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ อยาง

เหมาะสมตอการเรียน 
3.8 ไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด ถูกหลักอนามัย 

 
4. เพราะเหตุใดจึงเลือกเขามาสมัครเรียนสาขาวิชานี้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.1 ตรงกับความชอบ ความถนัด และอยูใกลบาน 
4.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันแรกที่ริเริ่มสาขาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร และเปนที่ตองการ 

  ของตลาดแรงงาน 
4.3 เปนสาขาท่ีเปดมานาน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสาขานี้ในประเทศไทยมีไมกี่มหาวิทยาลัยที่เปดสอน 

มีบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่ทันสมัย  
4.4 เพราะมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงทางดานการเรียนการสอนที่ยาวนานมากที่สุด ในสาขาปโตรเคมี หากได

เรียนกับอาจารยที่มากความสามารถ และประสบการณ การสอนจะเปนผลดีตอตัวเรา และในปจจุบัน
วัสดุรอบตัวเราตางก็มาจากวัสดุพอลิเมอร ทำใหสาขานี้เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ไดคาตอบแทน
สูง 

4.5 มชีื่อเสียงและไดรับการยืนยันจากบุคคลรอบขาง 
4.6 หลักสูตรฯ สอนทางดานพลังงาน ซึ่งศาสตรทางดานนี้ยังสามารถพัฒนาและตอยอดไปไดไกล 
4.7 มีอัตราการลงทุนและการรับเขาทำงานในอุตสาหกรรมทางดานปโตรเคมีสูงมาก และมหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีชื่อในสาขาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
4.8 ตองการพัฒนาและตอยอดธุรกิจยางพารา เพื่อใหสามารถใชประโยชนไดมากกวาในปจจุบัน 
4.9 มีความพรอมดานการจัดการศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบวงจร และอยากจะศึกษาเพิ่มเติมตอ

ยอดจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยเรียนวิชาเคมทีี่เกี่ยวกับพอลิเมอร 
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สรุปขอมูลจากแบบสำรวจผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครองของนักเรียนซึ่งเปนลูกคาในอนาคต) ของ

หลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และพัฒนานักศึกษาในอนาคต 

(สำรวจ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562  และ 18 มกราคม 2563) 

1. ความคาดหวังที่ทานจะเห็นภาพบุตรหลานของทานหลังสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เรียน (อาชีพ 

ลักษณะงาน การไดงานทำฯ) 

1.1 มีงานทำ และมีความรับผิดชอบ 

1.2 ประกอบอาชีพที่มั่นคง ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

1.3 เปนวิศวกรที่มีความคิดริเริ่มนำความรูมาประดิษฐสิ่งใหม ๆ ทดแทนวัสดุเดิม ๆ โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ

ที่เปนความตองการของตลาด 

 

2. ทานคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของบุตรหลานในเรื่องใดบาง หลังจากที่เขาสำเร็จ

การศึกษา 

2.1 สามารถใชชีวิตดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ เปนคนดีของสังคม และประเทศชาติ 

2.2 สามารถดูแลตนเองได และอยูในสังคมที่ด ี

2.3 สามารถนำความรูในสาขาท่ีเรียนมาประกอบอาชีพได 

 

3. ทานคาดหวังบริการอะไรจากหลักสูตรหรือคณะวิชาในระหวางที่บุตรหลานกำลังศึกษาอยู (บริการ คือ 

การดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน การใหบริการจาก

เจาหนาที่ แหลงขอมูลทางอาชีพฯ) 

3.1 อยากใหจัดหาหนวยงานที่รองรับกับอาชีพในอนาคต 

3.2 ไดรับความรูจากบุคลากรที่มีคุณภาพ และใชเครื่องมือที่ทันสมัย 

3.3 การดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา และไดรับแหลงขอมูลทางดานอาชีพ 

 

4. เพราะเหตุใดจึงเลือกเขามาสมัครเรียนสาขาวิชานี้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาศิลปากร 

4.1 เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่บุตรชอบ และมีตลาดแรงงานรองรับ 

4.2 มีอาจารยที่มีความรูความสามารถในระดับที่สูงมาก 

4.3 เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
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สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิต และความรูพื้นฐานของบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา จากสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จาก บริษัท จีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส จำกัด  

และ บริษัท Plastissimo Film จำกัด 
 
1. ความรูพื้นฐานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร  
ที่มีพื้นความรู หรือความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชาใดบางที่จะสามารถปฏิบัติงาน หรือตอยอดทำงาน
วิจัยในสถานประกอบการของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 ดานภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในสายงานอาชีพวิศวกร เพราะความรู
ในการทำงานสวนมากจะไดรับจากการเรียนรูหนางานเปนหลักอยูแลว  

1.2 ความรู ดานระบบมาตรฐานที่ทางสถานประกอบการใช เพราะหากนักศึกษามีความรูดานนี้
เพิ่มเติมเมื่อเรียนจบสามารถนำมาปรับใช หรือประยุกตใชไดเลย เพราะทุกสถานประกอบการ
ตองมีการดำเนินการดานระบบมาตรฐานตาง ๆ อยูแลว เชน  ISO9001 : 2015, GMP, HACCP, 
FSSC22000, ISO45001  

1.3 ทักษะทางดานการใชระบบคอมพิวเตอร และโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อใหสามารถใชงานไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

1.4 ดาน Plant Design : สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับพอลิเมอร หรือ Plastic Product และดาน
มาตรฐานสากลที่โรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช 

1.5 โดยรวมบัณฑิตมีความรูครอบคลุมแลว แตถาจะเพิ่มเติมควรเพิ่มตามสถานการณของธุรกิจใน
อนาคตคือ การพัฒนา Recycle Product อาจจะเพิ่มเติมการวิเคราะห Contaminate รวมทั้ง
การวิเคราะห วิธีการลดลงดวย และความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึง การปรับปรุงงานใน
กระบวนการผลิตเชน 5S, Kaizen, EERS model 

1.6 บัณฑิตมีความรูพื้นฐานทางวิชาการที่ดี เพียงพอตอการพัฒนาตอไปในสายอาชีพงานได แตหาก
ทางมหาวิทยาลัยตองการพัฒนาหลักสูตร ควรเพิ่มเติมความรูการประยุกตใชความรูทางวิชาการ
ใหเขากับธุรกิจจริง เชน การคำนวณตนทุน การพิจารณาความเหมาะสมวาการวิจัยมีความคุมคา
หรือไม หรือ สามารถผลิตไดจริงในทางธุรกิจหรือไม รวมทั้งแนวคิดทางดาน SQCD (Safety 
Quality Cost Delivery) 

1.7 ทักษะทางดานเก็บขอมูล การวิเคราะหปญหา ระบบมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 และ
ภาษาอังกฤษ 

1.8 บัณฑิตท่ีจบจากศิลปากรมีจุดเดนคือเรียนรูไว มีความมั่นใจในตัวเองสูง เขามาทำงานไมตรงสาขา
ที่จบมาก็สามารถเรียนรูและปฏิบัติงานได แตขอเสียคือมีความเปนตัวเองคอนขางสูง หวงเรื่อง
จากติดตอประสานงาน 
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1.9 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Work Study , Lean, Cycle Time การใชงาน Man-Machine Chart, การ
ใชงาน Yamazumi Chart 
 

2.  ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.1 ตั้งใจทำงาน 
2.2 ใฝเรียนรู สามารถพัฒนาตอยอดความรูใหม ๆ ไดดี พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
2.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 
2.4 เปนนักวิเคราะห นักวิทยาศาสตร 
2.5 มไีหวพริบดี 
2.6 มีความกระตือรือรน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง อดทนตอแรงกดดัน 
2.7 มมีนุษยสัมพันธดี อัธยาศัยดี มีน้ำใจ 
2.8 สามารถเรียนรูไว เปดรับขอมูลความรูใหมๆ ไมปดกั้นความคิด 
2.9 มีแนวคิดใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกร 
2.10 มี EQ ที่สามารถทำงานกับบริษัทเอกชนได  มีการปรับทัศนคติที่เขาไดกับทุกระดับงาน 
2.11 มีความรูทางวิชาการและความสามารถที่ดี สามารถเรียนรูงานไดหลายหนาที่ 
2.12 สามารถตอยอดจากคำสั่งที่มอบหมายโดยไดรบัผลตอบกลับที่ตรงตามจุดประสงคที่ตองการ 
2.13 มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
 

3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา จากสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอ
ลิเมอร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ทานตองการ 

3.1 เกงภาษาอังกฤษ สามารถใชสื่อสารไดอยางดี 
3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ได 
3.3 โดยรวมดีอยูแลวและใหคงรักษาไว 
3.4 มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 
3.5 มีทัศนคติในการทำงานที่กวาง เพราะคนปฏิบัติงานมคีวามแตกตางกัน  
3.6 ตองการความรูพื้นฐานของระบบมาตรฐานที่โรงงานตาง ๆ ใช 
3.7 สามารถทำงานเปนทีม ทำงานรวมกับผูอื่น และมีลักษณะความเปนผูนำ สั่งการได 
3.8 มีมุมมองการทำงานในดานบวก และดานลบ เพื่อปรับปรุงแกไขได 
3.9 มคีวามรูความสามารถในเรื่องท่ีเรียนมา สามารถนำมาประยุกตใชกับงานได 
3.10 มคีวามตรงตอเวลา 
3.11 สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร หรือกฎระเบียบที่บางครั้งตนเองอาจจะไมเห็น 
      ดวยก็ตาม 
3.12 กลาคิดกลาแสดงออก 
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แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร (นักศึกษาปจจุบัน) 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ประจำปการศึกษา 2563  

 

จากการแจกแบบประเมินแบบออนไลน  มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 54 คน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เปนนักศึกษาเพศชาย จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ  29.63   

 เปนนักศึกษาเพศหญิง จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 70.37 

 

ตอนที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับความสนใจของทาน 3.74 มาก 

2. โครงสรางของหลักสูตร จำนวน 149 หนวยกิต มีความเหมาะสมสำหรับ 

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

3.76 มาก 

3. จำนวนรายวิชาบังคบัมีความเหมาะสมสำหรับการวางพืน้ฐานความรูที่จำเปน 
   ของหลักสูตร ซึ่งปจจุบนัหลักสูตรประกอบดวย ความรูทางวศิวกรรมเคมี 
   50 % พอลิเมอร 36 % และการบริหารจัดการ 14% 

3.65 มาก 

4. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรทั้งรายวิชาบงัคับ 

   และรายวชิาเลือก  

3.52 มาก 

5. หลักสูตรมีเนื้อหารายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและ 
   ตลาดแรงงาน 

3.61 มาก 

6. หลักสูตรมีเนื้อหาที่บูรณาการความรูระหวางศาสตรหลากหลายสาขา 3.74 มาก 

7. หลักสูตรมีเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 3.52 มาก 

เฉลี่ย 3.65 มาก 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร 

 3.1 รายวิชาบังคับทางดานใด ที่อยากใหบรรจุเพิ่มเติมไวในหลักสูตร 
- ดานพอลิเมอรทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่ละเอียดขึ้น 
- ดานการวางแผน 
- ดานปโตรเคมี 
- ดานพื้นฐานการใชโปรแกรมที่ใชทำงานจริง เชน  Simulator, Excel, Solid work, Autocad 
- ดาน Biopolymer 
- ดาน Catalyst 
- ดานการฝกงาน และการเตรียมตัวในการทำงานจริง 
- ดาน Basic Engineer 
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3.2 รายวิชาเลือกทางดานใด ที่อยากใหบรรจุเพิ่มเติมไวในหลักสูตร 

-  ดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

- ดานการบริหารและการตลาด 

- ดานทักษะการใชชีวิตในชีวิตจริง  

- ดาน Energy และพลังงานทางเลือก 

- ดานพอลิเมอรในทางธุรกิจ  

- ดานการเงินการบริหารและการลงทุน 

- Chemistry of catalytic processes 

- ดานการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

 

3.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ทางดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

-   ตองการใหมีการใชเครื่องมือและลงปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้น และอยากใหมีการเลือกระหวางการทำSenior 

project กับการฝกงาน 

-   วิชาเลือกบางรายวิชาเนื้อหาลงรายละเอียดลึกเกินกวาการนำมาใชจริง 

-  หลักสูตรควรเนนวาเรียนแลวสามารถนำไปตอยอดอะไรไดบาง 

-  ควรลดจำนวนหนวยกิตวิชาเสรีลง เพื่อใหหลักสูตรมจีำนวนหนวยกติลดลง และผูเรียนมีจำนวน

ชั่วโมงเรียนลดลง 
  
   
     3.4 ทานความคาดหวังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทักษะในดานใดหลังสำเร็จการศึกษา 

-   มีความรูความสามารถมากพอท่ีจะใชในการทำงานได 

-   มคีวามทันสมัย มีความสามารถดานเทคโนโลยีโปรแกรม Simulation และภาษา 

- มีความรูเกี่ยวกับปโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอรที่สามารถนำไปผนวกกับทางการแพทยหรืองานวิจัยที่

คิดคนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- คาดหวังใหมีวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจควบคูไปกับวิชาดานพอลิเมอร เพื่อตอยอดเปนธุรกิจหรือสามารถ

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจพอลิเมอรได 

- มีความรูดานพอลิเมอรและปฏิบัติการดานพอลิเมอรมากขึ้น 

- อยากใหมีรายวิชาฝกงานเพื่อจะไดนำความรูที่ไดในเชิงวิชาการไปใชและจะไดเห็นภาพการทำงาน

จริง ๆ 

- มทีักษะดานวิชาการ การสื่อสาร และการบูรณาการ 

- และทักษะการทำงานรวมกับคนอ่ืน 

- มีความพรอมในการทำงานไดจริง รูวาจะตองสายงานไหนทำอะไรบาง  

- มีทักษะภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห คิดคน หรือการแกปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับงานที่เกิดข้ึน 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งแตงตัง้ 

คณะอนกุรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)  
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ภาคผนวก จ 

 
1) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ

หลักสูตรปรับปรุง 

2) การเปรียบเทยีบความสอดคลองของหลักสูตรกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
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1) การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางหลกัสตูรเดิมกบัหลักสตูรปรับปรุง 

 

1.1 เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

 

 

 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 - 

วิชาบังคับ 9 24 + 15 

วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 9 -12 - 
เปลี่ยนเปน 

วิชาเลือก 

วิชาเลือก ไมนอยกวา - 6 + 6 

วิชาเลือกที่กำหนดโดยคณะวิชา ไมนอยกวา 9 -12 - ยกเลิก 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 113 104 - 9  

1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 30          - 6 

2. กลุมวิชาบังคับ 69  68 - 1 

3. กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา  8 6 - 2 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 - 

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 149 140 -9 
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     1.2 เปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

รหัสวิชา   

หมวดวิชาเฉพาะ   

เลขสามหลักหลัง   

1 = กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร

วิศวกรรม  

1 = กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร

วิศวกรรม และภาษา 

เพิ่มรายวิชาทาง

ภาษา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หนวยกิตเทาเดิม 

1.1 วิชาบังคับ  1.1 วิชาบังคับ  หนวยกิตเทาเดิม 

081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ปดรายวิชา 

081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ปดรายวิชา 

081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ปดรายวิชา 

 SU101 ศิลปะศลิปากร   รายวิชาใหม 

 SU102 ศิลปากรสรางสรรค รายวิชาใหม 

 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม 

 SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ รายวิชาใหม 

 SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค รายวิชาใหม 

 SU301 พลเมืองตื่นรู รายวิชาใหม 

 SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลือ่นดวย

นวัตกรรม 

รายวิชาใหม 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม 

1.2 วิชาบังคับเลือก  1.2 วิชาเลือก    

082 101  มนุษยกับศิลปะ  ปดรายวิชา 

082 102  มนุษยกับการสรางสรรค SU110 มนุษยกับการสรางสรรค 1. เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชา

บังคับเลือก” 

เปน “รายวิชา

เลือก” 

3. ปรับคำอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

082 103  ปรัชญากับชีวิต  ปดรายวิชา 

082 104  อารยธรรมโลก  ปดรายวิชา 



                                                     265                                                          มคอ.2 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

082 105  อารยธรรมไทย  ปดรายวิชา 

082 106  ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคม
อาเซียน 

SU118 สถาปตยกรรมและศลิปะในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต SU144 สมาธิในชีวิตประจำวัน 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับคำอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

082 109  ดนตรีวิจักษ  ปดรายวิชา 

082 110  ศิลปะการดำเนินชีวิตและทำงาน 
อยางเปนสุข 

 ปดรายวิชา 

083 101  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ปดรายวิชา 

083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพนัธ  ปดรายวิชา 

083 103  หลักการจัดการ  ปดรายวิชา 

083 104  กีฬาศึกษา  ปดรายวิชา 

083 105  การเมือง การปกครองและ 

เศรษฐกิจไทย 

 ปดรายวิชา 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  ปดรายวิชา 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  ปดรายวิชา 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  ปดรายวิชา 

083 109  การใชชีวิตอยางสรางสรรค  ปดรายวิชา 

083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค  ปดรายวิชา 

083 111  ประสบการณนานาชาติ  ปดรายวิชา 

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

การพัฒนาสังคม 

 ปดรายวิชา 

084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

084 102  สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน              SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

084 103  คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

SU134  ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร 

เทคโนโลย ี

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

084 104  คณิตศาสตรและสถติิในชีวิตประจำวัน    ปดรายวิชา 

084 105  โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม SU320  โลกแหงนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ
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เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใน

ประชาคมอาเซียน   

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

084 107  พลังงานในอาเซียน  ปดรายวิชา 

084 108  โลกและดาราศาสตร SU132  โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษท่ี 3 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน 

“รายวิชาบังคับ

เลือก” เปน 

“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา  1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา   

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับ

วิทยาศาสตรประยุกต                   

 ปดรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับ

วิทยาศาสตรประยุกต 

 ปดรายวิชา 

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม  ปดรายวิชา 

600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจำวัน  ปดรายวิชา 

600 113  ศิลปะการดำรงชีวิต SU135  ศิลปะการดำรงชีวิต 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนจาก 

“วิชาที่กำหนด

โดยคณะวิชา” 

เปน “วิชา

เลือก” 
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3. ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประยุกตคอมพิวเตอร 

 ปดรายวิชา 

600 115  เทคโนโลยีชีวภาพกับคณุภาพชีวิต  ปดรายวิชา 

600 116  ภาวะผูนำกับการพัฒนา SU139   การพัฒนาภาวะผูนำ 1. เปลี่ยนรหัส

วิชา 

2. เปลี่ยนจาก 

“วิชาที่กำหนด

โดยคณะวิชา” 

เปน “วิชา

เลือก” 

3. ปรับชื่อ

รายวิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

600 117  พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต  ปดรายวิชา 

600 118  ธุรกิจสำหรับชีวิตประจำวัน  ปดรายวิชา 

600 119  ไฟฟาและความปลอดภัย  ปดรายวิชา 

600 120  การตลาดและการเงิน  ปดรายวิชา 

600 121  เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร  ปดรายวิชา 

 SU111 บาน          รายวิชาใหม 

 SU112   ความสุข  รายวิชาใหม 

 SU113   การตั้งคำถามและวิธีการ รายวิชาใหม 

 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  รายวิชาใหม 

 SU116   ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศ

ไทย 

รายวิชาใหม 

 SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

รายวิชาใหม 

 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาใหม 

 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซยีน รายวิชาใหม 

 SU122   สมาธิเชิงประยุกต รายวิชาใหม 

 SU123   วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม 

 SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน  รายวิชาใหม 

 SU125 มนุษยกับการคดิ รายวิชาใหม 
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 SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพือ่

ชุมชน  

รายวิชาใหม 

 SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณใน 

ศตวรรษท่ี 21  

รายวิชาใหม 

 SU128 การตีความศิลปะ  รายวิชาใหม 

 SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม 

 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม 

 SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน  รายวิชาใหม 

 SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชใน

ชีวิตประจำวัน 

รายวิชาใหม 

 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย รายวิชาใหม 

 SU138 ไฟฟากับชีวิตประจำวัน รายวิชาใหม 

 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม 

 SU141 การแกปญหาแบบสรางสรรค รายวิชาใหม 

 SU142 ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม 

 SU143    สุนทรียภาพแหงการฟง รายวิชาใหม 

 SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม 

 SU146 โครงการพระราชดำร ิ รายวิชาใหม 

 SU147 ภาพและเสียงดจิิทัล รายวิชาใหม 

 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม 

 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม 

 SU150 ภาพยนตรวจิักษ รายวิชาใหม 

 SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยคุ

โบราณ 

รายวิชาใหม 

 SU152 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค รายวิชาใหม 

 SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน รายวิชาใหม 

 SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะ

ตะวันออก 

รายวิชาใหม 

 SU155   มองกรุงเทพผานศิลปะ  รายวิชาใหม 

 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม 

 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน รายวิชาใหม 

 SU158 การออกกำลังกายเพื่อคณุภาพชีวติ รายวิชาใหม 

 SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การสืบคน 

รายวิชาใหม 
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 SU211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและ

ภาษาในอาเซียน 

รายวิชาใหม 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดาน

วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม 

 SU213   ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม 

 SU214   ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม 

 SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน รายวิชาใหม 

 SU216 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ รายวิชาใหม 

 SU217   การนำเสนอเชิงสรางสรรคดวย

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม 

 SU218   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

รายวิชาใหม 

 SU301   พลเมืองตื่นรู  รายวิชาใหม 

 SU310   การอนุรักษและการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม 

 SU311   งานสรางสรรคและนวตักรรมใน 

ศตวรรษท่ี 21 

รายวิชาใหม 

 SU312   เพศสภาพและเพศวิถ ี รายวิชาใหม 

 SU314   รักษนก รายวิชาใหม 

 SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 

 

 SU316 โลกของจุลินทรยี รายวิชาใหม 

 SU317   อินเทอรเน็ตสีขาว รายวิชาใหม 

 SU321   วัสดุและผลกระทบตอสิง่แวดลอม รายวิชาใหม 

 SU322   การดูแลสตัวเลีย้ง  รายวิชาใหม 

 SU323   จิตสาธารณะ รายวิชาใหม 

 SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาใหม 

 SU325 ภูมิภาคโลก รายวิชาใหม 

 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ รายวิชาใหม 

 SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม 

 SU412   เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรม 

อีสปอรต 

รายวิชาใหม 

 SU413   มหัศจรรยผลติภณัฑเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม 

 SU414   ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต  รายวิชาใหม 
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 SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสำหรับ

ผูประกอบการ 

รายวิชาใหม 

 SU416   ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 113 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 104 หนวยกิต ลดลง 9 หนวยกิต 

แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  

กลุมวชิาบังคับและกลุมวชิาเลือก 

แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  

กลุมวชิาบังคับ และกลุมวิชาเลือก 

 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน  

จำนวน 36 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

จำนวน 30 หนวยกิต 

 

ลดลง 6 หนวยกิต 

511 104 แคลคูลัสสำหรับวศิวกร 1  ยกเลิก 

511 105 แคลคูลัสสำหรับวศิวกร 2 511 105 แคลคูลัสสำหรับวศิวกรวัสด ุ เปลี่ยนชือ่วิชา 

513 101 เคมีทั่วไป 1  513 101 เคมีทั่วไป 1  คงเดิม 

513 102 เคมีทั่วไป 2   513 102 เคมีทั่วไป 2  คงเดิม 

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  คงเดิม 

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 คงเดิม 

514 101 ฟสิกสทั่วไป 1   514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสด ุ เปลี่ยนชือ่วิชา 

514 102 ฟสิกสทั่วไป 2  ปดรายวิชา 

514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 514 111 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปสำหรับ 

 วิศวกรวัสด ุ

เปลี่ยนชื่อวิชา 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2   ปดรายวิชา  

611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

เชิงคำนวณเบื้องตน 

611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

เชิงคำนวณเบื้องตน 

คงเดิม 

611 361 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม 

611 161 การจัดการความปลอดภัยใน 

อุตสาหกรรม 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 

2.เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

3. เปลี่ยนจำนวน

หนวยกิตจาก 2 

เปน 1 

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม  615 112 กลศาสตรวิศวกรรม  คงเดิม 

620 101 วัสดุวิศวกรรม 620 101 วัสดุวิศวกรรม เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน ยายมาจากกลุม

วิชาเลือก 
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2.2 กลุมวิชาบังคับ จำนวน 69 หนวยกิต 2.3 กลุมวิชาบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต ลดลง 1 หนวยกิต 

 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลย ี

       และวิศวกรรม 1 

รายวิชาใหม 

 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลย ี

       และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม 

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคมี 1 

611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคมี 1 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรม

กระบวนการเคม ี

611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรม

กระบวนการเคม ี

คงเดิม 

611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม

กระบวนการเคม ี
611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม

กระบวนการเคม ี

เปลี่ยนจำนวน

หนวยกิตจาก 4 

เปน 3 

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคม ี  

611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคม ี

เปลี่ยนรายวิชา

บังคับกอน 

611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคมี 2 

611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกร

กระบวนการเคมี 2 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 206  การถายเทโมเมนตัม  611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตร 

           เคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 

1. เปลี่ยนรหสั

รายวิชา 

2. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา  

3. เปลี่ยนจำนวน

หนวยกิตจาก 2 

เปน 3  

611 207 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบ

ปฏิกรณ   

611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบ

ปฏิกรณ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 

2.เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลเิมอร

  

611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1

   

611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1 เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1

   

611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1 เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

 611 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ

มาตรฐานเบื้องตน 

 

รายวิชาใหม 
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611 301 การถายเทความรอน 

  

611 302 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตร

เคมีและวัสดุพอลิเมอร 2 

1. เปลี่ยนรหสั

รายวิชา 

2. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา  

3. เปลี่ยนจำนวน

หนวยกิตจาก 2 

เปน 3 

611 302 การถายเทมวล   ยกเลิกรายวิชา 

611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 

เคมี 1    

611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคม ี 1. เปลี่ยนรายวิชา

บังคับกอน  

2. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

611 304 ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ 

เคมี  2  

 ยกเลิกรายวิชา 

611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 คงเดิม 

611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลเิมอร 2 611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 313  สารเติมแตงพลาสติก 611 313 สารเติมแตงพลาสติก คงเดิม 

611 314  การสังเคราะหพอลิเมอร   611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร คงเดิม 

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูป

พอลิเมอร 

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูป 

พอลิเมอร 

คงเดิม 

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและ

ทดสอบพอลิเมอร  

611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและ

ทดสอบพอลิเมอร  

คงเดิม 

611 331 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ 611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

611 332  เคมีและเทคโนโลยีของยาง 611 331 เคมีและเทคโนโลยขีองยาง เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

611 341 สมบัติของพอลิเมอร  611 341 สมบัติของพอลิเมอร คงเดิม 

611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 

ปโตรเคม ี  

611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 

ปโตรเคม ี

คงเดิม 

611 452 การออกแบบกระบวนการเคม ี

และโรงงาน 

 ปดรายวิชา 

611 461 การประยุกตใชความนาจะเปนและ

สถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 

611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและ 

สถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 
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 611 381 ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิศวกร

วัสด ุ     

เพิ่มรายวิชาใหม 

 611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ

วัสดุพอลิเมอรเชิงบูรณาการ             

รายวิชาใหม 

611 462 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการ

วิเคราะหโครงการ 

 1. ยายไปรายวิชา

เลือก 

2. เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

3. เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม  ยายไปเปน

รายวิชาเลือก 

611 491 สัมมนา 611 491 สัมมนา  เปลี่ยนรูปแบบ

ของหนวยกิต จาก 

1(1-0-2) เปน  

1*(0-3-0) 

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ

นักศึกษาปโตรเคม ี

611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ

นักศึกษาปโตรเคมี 1 

เปลี่ยนรูปแบบ

ของหนวยกิต จาก 

1(0-3-0) เปน  

1*(0-3-0) 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ

นักศึกษาปโตรเคมี  2 

611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับ

นักศึกษาปโตรเคมี  2 

เปลี่ยนรูปแบบ

ของหนวยกิต จาก 

2(0-6-0) เปน  

2*(0-6-0) 

 620 382 การออกแบบและการวิเคราะหการ

ทดลองทางวิศวกรรม   

1.ยายมาจาก

รายวิชาเลือก 

2.เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

 620 481 ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับการ

สมัครงาน 

เพิ่มรายวิชาใหม 

2.3 กลุมวิชาเลือก  

จำนวน  8 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือก  

จำนวน 6 หนวยกิต ทำถึงตรงนี ้

ลดลง 2  

หนวยกิต 

363 215 การออกแบบบรรจุภณัฑเชิงสรางสรรค  ปดรายวิชา 

511 206 คณิตศาสตรวิศวกรรม   ปดรายวิชา 

611 221 พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม 611 221 พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม คงเดิม 
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 611 222 เศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มรายวิชาใหม 

 611 223 รีไซเคิลขยะพลาสติกดวยวิธีเชิงกล 

 และการประยุกตใชเชิงพาณิชย 

เพิ่มรายวิชาใหม 

611 271 พลังงานทดแทน  611 271 พลังงานทดแทน 1. ยกเลิกรายวิชา

บังคับกอน  

2.เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

611 272 การรูสารสนเทศ   ปดรายวิชา 

611 305 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรม

กระบวนการเคมีขั้นสูง 

611 305 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรม

กระบวนการเคมีขั้นสูง 

คงเดิม 

611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรม

กระบวนการเคม ี

611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรม

กระบวนการเคม ี

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน 611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน คงเดิม 

611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของ 

พอลิเมอรเบื้องตน 

611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของ 

พอลิเมอรเบื้องตน 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 317 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปงและ

เซลลูโลส 

611 317 เทคโนโลยีการเปลีย่นแปงและ 

เซลลูโลส 

 

 

1. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

2. เปลี่ยนหนวย

กิต จาก 2 เปน 3 

611 323  พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน   611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน คงเดิม 

611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค 611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค 

 

 

 

1. ยกเลิกรายวิชา

บังคับกอน  

2. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

คงเดิม 

611 351 อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคม ี1 611 351 อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคม ี เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

611 352 อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคมี 2  ปดรายวิชา 

611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา  

611 354 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

611 371 เคมีอุตสาหกรรม  611 371 เคมีอุตสาหกรรม คงเดิม 

611 372 เทคโนโลยีกระบวนการเคม ี  ปดรายวิชา 

611 373 การฝกงานในอุตสาหกรรม 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 

 

1. เปลี่ยนรหสั

รายวิชา  
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2. เปลี่ยนรายวิชา

บังคับกอน 

3. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

4. เปลี่ยนรูปแบบ

หนวยกิต 

611 401 การวิเคราะหโดยระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข

ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคม ี

611 401 การวิเคราะหโดยระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 

            ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคม ี

ยกเลิกรายวิชา

บังคับกอน 

611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม 611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม ยกเลิกรายวิชา

บังคับกอน 

611 403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีปโตรเลียม  ปดรายวิชา 

611 411  พอลิเมอรสมรรถนะสูง  611 411 พอลิเมอรสมรรถนะสูง คงเดิม 

611 412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมวสัด ุ

611 412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมวสัด ุ

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 413 วัสดุคอมพอสิต 611 413 วัสดุคอมพอสิต คงเดิม 

611 414  ฟงกชันนอลพอลิเมอร 611 414 ฟงกชันนอลพอลิเมอร 

 

 

 

1. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวชิา 

2. เปลี่ยนหนวย

กิต จาก 2 เปน 3 

611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน 611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน คงเดิม 

611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน 
611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 417 การแตกสลายของพอลิเมอรและการทำ
ใหพอลิเมอรเสถียรเบื้องตน 

611 417 การแตกสลายของพอลิเมอรและการ 
ทำใหพอลิเมอรเสถียรเบื้องตน 

คงเดิม 

611 421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 611 421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก คงเดิม 

611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 
 

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา 

611 423  เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว 611 423 เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว 
 
 
 

1. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

2. เปลี่ยนหนวย

กิต จาก 2 เปน 3 

611 424  พอลิเมอรชีวการแพทย  611 424 พอลิเมอรชีวการแพทย คงเดิม 

611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับ
นาโนและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ 
พอลิเมอร   

611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับ 
นาโนและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ 
พอลิเมอร 

คงเดิม 
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611 431 เทคโนโลยีของยาง 611 434 เทคโนโลยีของยาง 
 
 
 

1.เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

2. เปลี่ยน

คำอธิบายรายวิชา 

611 432 เคมีสีและการวัดส ี 611 432 เคมีสีและการวัดส ี คงเดิม 

611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ 611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ คงเดิม 

611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

คงเดิม 

611 454 กระบวนการแยก  611 454 กระบวนการแยก คงเดิม 

611 455 พลศาสตรของกระบวนการและการ
ควบคุมในอุตสาหกรรมระบวนการเคม ี

611 455 พลศาสตรของกระบวนการและการ

ควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการเคม ี

คงเดิม 

611 456 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ 611 452 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

611 457 การออกแบบทางกลสำหรับอุปกรณ 
ในกระบวนการเคม ี  

 ปดรายวิชา 

 611 462 การวางแผนการเงินและการลงทุน  1. ยายมาจาก
รายวิชาเลือก 

2. เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา 

3. เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

 611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม ยายมาจาก

รายวิชาบังคับ 

611 463 การจัดองคกรและการจัดการใน
อุตสาหกรรมกระบวนการเคม ี

 ปดรายวิชา 

611 464 การบริหารการตลาด  ปดรายวิชา 

611 472 เชื้อเพลิงและการเผาไหม   ปดรายวิชา 

611 473 เรื่องคัดเฉพาะทางปโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร 1  

 ปดรายวิชา 

611 474 เรื่องคัดเฉพาะทางปโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร 2 

 ปดรายวิชา 

611 475 เรื่องคัดเฉพาะทางปโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร 3  

 ปดรายวิชา 

611 481 เศรษฐศาสตรธุรกิจ   ปดรายวิชา 

611 482 การเปนผูประกอบการและการ 
เริ่มตนธรุกิจ 

 ปดรายวิชา 
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618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน   ยายไปเปน

รายวิชาบังคับ 

618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  ปดรายวิชา 

620 203 กลศาสตรของวัสด ุ  ปดรายวิชา 

620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส เปลี่ยนหนวยกิต 

จาก 2 เปน 3 

620 221 โลหะและโลหะผสม 620 221 โลหะและโลหะผสม คงเดิม 

620 311 กระบวนการผลิตเซรามกิส 620 311 กระบวนการผลิตเซรามกิส เปลี่ยนหนวยกิต 

จาก 2 เปน 3 

 620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต เพิ่มรายวิชาใหม 

620 341 การจัดการกระบวนการธุรกิจ 620 341 การจัดการกระบวนการธุรกิจ คงเดิม 

620 351 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

620 352 วัสดุระดับนาโน  620 452 วัสดุระดับนาโน 
 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

620 381 การออกแบบและการวิเคราะหการ
ทดลองทางวิศวกรรม  

 1.ยายไปรายวิชา

บังคับ 

2.เปลี่ยนรหัส 

รายวิชา 

620 383  การประดิษฐและสิทธิบัตร  620 383 การประดิษฐและสิทธิบตัร คงเดิม 

620 421 การกัดกรอนและการปองกัน 620 421 การกัดกรอนและการปองกัน คงเดิม 

620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคม ี 620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพ 
 
 
 

1. เปลี่ยนรหสั 
รายวิชา 
2. เปลี่ยน
คำอธิบายรายวิชา 

 620 423 โลหะวิทยาเชิงเคม ี เพิ่มรายวิชาใหม 

620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม
โดยรวม  

620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม
โดยรวม 

คงเดิม 

620 442 การจัดการคณุภาพโดยรวม 620 442 การจัดการคณุภาพโดยรวม คงเดิม 

620 443 การวางแผนและควบคมุการผลิต
สมัยใหม 

620 443 การวางแผนและควบคมุการผลิต
สมัยใหม 

คงเดิม 

620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุง 
สถานประกอบการ 

620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุง 
สถานประกอบการ 

คงเดิม 

620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน     620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน คงเดิม 

620 481 วัสดุชีวการแพทย  ยกเลิก 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

คงเดิม 

2) การเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลเิมอร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  

 

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

    - กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

    - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

วิชาเฉพาะดาน 

     - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับ จำนวน 68 หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือก จำนวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

 
เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคลอง หนวยกิต เนื้อหาคำอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง 

กลุมความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน 
(Mass and Energy Balances) 

611 202 หลักและการ
คำนวณทางวิศวกรรม
กระบวนการเคมี (บังคับ) 

3(3-0-6) การวิเคราะหปญหาเชิงวิศวกรรม
กระบวนการเคมี การใชหลักมวลสารสัมพันธ 
สมดลุเชิงมวลและพลังงาน  การเวียนกลับ  
การไหลผาน  การเปาทิ้ง  การประยุกตใช
ขอมูลสมดุลวฏัภาคทางเคมี  และทางอุณ
หพลศาสตรในการวิเคราะหกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคม ี

611 305 หลักและการ 
คำนวณทางวิศวกรรม
กระบวนการเคมีขั้นสูง 
(เลือก)  

3(3-0-6) การแกปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี

เกี่ยวกับการถายเทมวล พลังงาน โมเมนตัม

และกระบวนการเคมีดวยวิธีการทาง

คณิตศาสตร 
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รายวิชาที่สอดคลอง หนวยกิต เนื้อหาคำอธิบายรายวิชาที่สอดคลอง 

อุณหพลศาสตร   
(Thermodynamics) 

611 201 อุณหพลศาสตร
สำหรับวิศวกรกระบวนการ
เคมี 1 (บังคับ) 

3(3-0-6) แนวคิดพื้นฐานของวิชาอุณหพลศาสตร 
คุณสมบตัิตาง ๆ ของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่ 0 
ความรอนและงาน พลังงานและกฎขอที่ 1 
ของอุณหพลศาสตร กฎขอที่ 2 ของอุณหพล
ศาสตรและวฏัจักรคารโนท เอนโทรป การ
วิเคราะหการยอนกลับไมได และกฎขอที่ 3 
ระบบกำลังกาซและไอ คุณสมบตัทิางอุณ
หพลศาสตรตาง ๆ และความสัมพันธระหวาง
กัน  

611 205 อุณหพลศาสตร
สำหรับวิศวกรกระบวนการ
เคมี 2 (บังคับ) 

3(3-0-6) ระบบองคประกอบผันแปรทีม่ีพฤติกรรม
อุดมคติ ระบบองคประกอบผันแปรที่มี
พฤติกรรมไมเปนอุดมคติ สมดุลเฟส อุณ
หพลศาสตรของสารละลาย คุณสมบัติอุณ
หพลศาสตรและสมดลุไอ-ของเหลวจาก
สมการสถานะ สมดลุปฏิกริิยาเคม ี

จลนพลศาสตร (Kinetics) 611 304 จลนพลศาสตรเคมี
และการออกแบบปฏิกรณ 
(บังคับ) 

3(3-0-6) จลนพลศาสตรเคมีเบื้องตนความสัมพันธระ
หวาจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยา 
ความสัมพันธของอุณหพลศาสตรและ
จลนพลศาสตรเคมีสำหรับปฏิกิริยาเคมี  
ความสัมพันธระหวางสมการเคมีและตัวแปร 
ที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเครื่อง
ปฏิกรณ  หลักการออกแบบเครื่องปฏิกรณที่
ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 
 
 

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

กลศาสตรของไหล  
(Fluid Mechanics) 

611 301 ปรากฏการณยาย

โอนสำหรบัวิศวปโตรเคมีและ 

วัสดุพอลิเมอร 1 (บังคับ) 

3(3-0-6) สมบัติของของไหล หลักการทางกลศาสตร

ของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล  

การถายเทโมเมนตัมของของไหล การ

วิเคราะหมิติ การไหลในทอ ทอและการ

ออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับการไหล 

พลศาสตรการไหลเชิงคำนวณเบื้องตน 

หลักการและกลไกพื้นฐานสำหรับการถายเท

ความรอน การนำความรอนแบบคงตัวและ

แบบไมคงตัว การพาความรอน การแผรังสี

ความรอน สหสัมพันธของการถายเทความ

รอน 



                                                     281                                                          มคอ.2 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 
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การถายโอนความรอน  
(Heat Transfer) 

611 301 ปรากฏการณยาย

โอนสำหรบัวิศวปโตรเคมีและ 

วัสดุพอลิเมอร 2 (บังคับ) 

3(3-0-6) สมบัติของของไหล หลักการทางกลศาสตร
ของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล  
การถายเทโมเมนตัมของของไหล การ
วิเคราะหมิติ การไหลในทอ ทอและการ
ออกแบบอุปกรณที่เกี่ยวของกับการไหล 
พลศาสตรการไหลเชิงคำนวณเบื้องตน 
หลักการและกลไกพื้นฐานสำหรับการถายเท
ความรอน การนำความรอนแบบคงตัวและ
แบบไมคงตัว การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน สหสัมพันธของการถายเทความ
รอน 

การถายโอนมวลสาร  
(Mass Transfer) 

611 303 ปฏิบัติการ 

วิศวกรรมกระบวนการเคมี 

(บังคับ) 

1(0-3-0) ปฏิบัติการทีม่ีเนื้อหาดานการถายเท
โมเมนตัม การถายเทความรอนและการ
ถายเทมวล ในอุปกรณปฏิบตัิการที่เลือกจาก 
การสญูเสยีเนื่องจากแรงเสียดทานของของ
ไหลในทอ การเกดิฟลูอิไดเซชั่น คณุสมบัติ
ของปม การบดยอยวัสดุ การกวนและการ
ผสม การวัดอัตราการไหล การกรอง เครื่อง
แลกเปลีย่นความรอน การถายเทความรอน
ดวยการแผรังสี การไหลในทออากาศ การ
สกัดของเหลวโดยใชของเหลว การสกัดสาร
ออกจากของแข็งดวยตัวทำละลาย การกลั่น 
การจำลองกระบวนการ การทำแหง หอทำ
ความเย็น การตกตะกอน และการควบคุม
กระบวนการ 

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

การออกแบบกระบวนการ  

(Process Design) 

611 451 กระบวนเคมีใน
อุตสาหกรรมกระบวนการ
เคมี (บังคับ) 

3(3-0-6) โครงสรางและการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี  แกสธรรมชาติและน้ำมนัดิบ   
ชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการพื้นฐานที่
สำคัญสำหรับผลิตสารโอเลฟนและอโรมาติก   
แกสสังเคราะหและสารเคมีตาง ๆ ที่ไดจาก
แกสสังเคราะห  อนุพันธของเอทิลีน   
โพรพิลีน  บิวทาไดอีนและบิวทีนส  การผลิต
เบนซีน  โทลูอีนและไซลีนส  สารปโตรเคมี
จากทรัพยากรที่สรางขึ้นใหมได 
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611 454 กระบวนการแยก 
(เลือก) 

3(3-0-6) วิธีการแยกสารโดยอาศัยสมบัติทาง

กายภาพของสาร  สมดุลวัฏภาค  

กระบวนการกลั่น  การดดูกลืน  การลด

ความชื้น  การสกัดดวยตัวทำละลาย  

การลาง  การทำใหแหง  การแลกเปลี่ยน

ไอออน การเลือกกระบวนการแยก   
620 445 การปรับปรุงผัง
โรงงาน (เลือก) 

2(2-0-4) หลักการวางผังโรงงาน ปจจัยของการ
ปรับปรุงผังโรงงาน แนวคิดของการปรับปรุง
ผังโรงงาน วิธีวิทยาการปรับปรุงผงัโรงงาน  
เทคนิคการปรบัปรุงผังโรงงาน การปรับปรุง
ผังโรงงานระดับพนักงานหนางาน 
ความสามารถในการทำกำไรดวยการ
ปรับปรุงผังโรงงาน 

การออกแบบถังปฏิกรณ  
(Reactor Design) 

611 304 จลนพลศาสตรเคมี
และการออกแบบปฏิกรณ 
(บังคับ) 

3(3-0-6) จลนพลศาสตรเคมีเบื้องตน  ความสัมพันธ

ระหวางจลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยา 

ความสัมพันธของอุณหพลศาสตรและ

จลนพลศาสตรเคมีสำหรับปฏิกิริยาเคมี  

ความสัมพันธระหวางสมการเคมีและตัวแปรที่

มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเครื่องปฏิกรณ  

หลักการออกแบบเครื่องปฏิกรณที่ใชใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร 

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
การควบคุมกระบวนการ  
(Process Control) 

611 455 พลศาสตรของ
กระบวนการและการควบคุม 
ในอุตสาหกรรมกระบวนการ
เคมี (เลือก) 

3(3-0-6) การวิเคราะหกระบวนการทางเคม ี พื้นฐาน
ของการวัดและการควบคุมกระบวนการ  
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของ
กระบวนการ  องคประกอบของระบบ
ควบคุม  ผลการแปลงลาปลาซและฟงกชัน
ถายโอน  พลศาสตรกำลังตาง ๆ ของ
กระบวนการ  การออกแบบระบบควบคุม  
ระบบควบคมุแบบปอนสงและปอนกลับ   
ตัวควบคุมแบบพีไอดีและการปรับ   
การวิเคราะหผลตอบสนองของกระบวนการ
ในเชิงความถี่  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล  
ผลการแปลงโดเมนซี  และระบบควบคุมขั้น
สูง  
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กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety) 611 161 การจัดการความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
(พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

1(1-0-2) ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุประเภทตาง ๆ 
อุบัติเหตุจากไฟไหมเนื่องจากสารไวไฟ 
อุบัติเหตุจากการระเบดิของสารเคมี 
อุบัติเหตุจากหมอน้ำตมและระบบความดัน
สูง อุบัติเหตุจากความรอนและอณุหภมูิที่สูง
หรือต่ำมาก อุบัตเิหตจุากเครื่องใชไฟฟา 
อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล และอบุัติเหต ุ
จากการเคลื่อนยายวสัดุอันตรายและการเก็บ
รักษา การวิเคราะหความปลอดภยัและการ
หลีกเลี่ยงการเกดิอุบัติเหตุ การปกปองหลาย
ชั้นเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การเตรียม
แผนฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัตเิหตุและการ
รายงาน  

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

(Engineering Economy) 

 

611 222 เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (เลือก) 

3(3-0-6) พื้นฐานของเปาหมายการพัฒนาท่ียังยืน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจเสนตรง 
ขอดีและความทาทายจากการเปลีย่นผาน
ไปสูการเศรษฐกิจที่อยูบนฐานทรพัยาการที่
ใชอยางมีประสิทธิภาพกวา การใชศาสตรที่
หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้ง
วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ และ
ความยั่งยืน 

611 361 การประยุกตใช
ความนาจะเปนและสถิติ
สำหรับวิศวกร 
กระบวนการเคมี (บังคับ) 

3(3-0-6) บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม การสรุป
และนำเสนอขอมูล ตัวแปรสุมและการแจก
แจงความนาจะเปน การแจกแจงของสิ่ง
ตัวอยาง การตัดสินใจในงานวิศวกรรม การ
ประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถอดถอยอยางงาย  

611 462 การวางแผน
การเงินและการลงทุน (เลือก) 

3(3-0-6) เปาหมายของการวางแผนการเงิน การเงิน
ธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การจัดการทาง
การเงิน การเงินสวนบุคคล หลักการลงทุน 
การอานงบการเงินเพื่อการลงทุน การ
วิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการการลงทุน 
การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสาร
ทุน การลงทุนทางเลือก 
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620 441 หลักการการเพิ่ม
ผลิตภาพอุตสาหกรรม
โดยรวม (เลือก) 

3(3-0-6) แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ หลักการ
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ การบูร
ณาการปรัชญาการเพิ่มผลติภาพ 5ส การไค
เซ็น กิจกรรมกลุมยอย (เอสจเีอ) เทคนิค
วิศวกรรมอุตสาหการ (ไออี) ผลติภาพสีเขียว 

(จีพี) ซิกสซิกมา(6) การบำรุงรักษาแบบ
ทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (ทีพีเอ็ม) การ
บริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (ทีคิวเอ็ม) 
ระบบการผลิตแบบโตโยตา(ทีพีเอส) ระบบ
การผลิตแบบลีน การจดัการเพิม่ผลิตภาพ 
กรณีศึกษาการเพิ่มผลติภาพโดยรวม 

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

 620 442 การจัดการคณุภาพ
โดยรวม (เลือก) 

3(3-0-6) กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพ 
แนวคิดเกี่ยวกับลูกคา ความหมายและ
หลักการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการ
บริหารคณุภาพ กระบวนการแกไขปญหา
คุณภาพ วิธีการแกปญหาคณุภาพเชิงจัดการ 
วิธีวิทยาสำหรับทีคิวเอ็ม มาตรฐาน ไอเอสโอ 
9000  ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ 
18000  

620 443 การวางแผนและ
ควบคุมการผลติสมยัใหม 
(เลือก) 

3(3-0-6) แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลติใน
อุตสาหกรรม ความสญูเสยีในกระบวนการ
ผลิต ระบบการผลิตแบบไหลอยางตอเนื่อง 
ระบบการผลิตแบบดึง เทคนิคในการ
พยากรณความตองการ การบริหารพัสดุคง
คลัง การวางแผนการผลิต การวเิคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนเพื่อการตดัสินใจ 
การจัดทำตารางการผลิต การควบคุมการ
ผลิต การจัดการการไหลของสารสนเทศ
สำหรับการผลิต การปรับเรียบการผลิต  
การจัดการพื้นที่หนางาน กรณีศึกษา 
ในงานอุตสาหกรรม 

620 444 หลักการการ
วินิจฉัยและปรับปรุงสถาน
ประกอบการ (เลือก) 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการวินจิฉัยสถาน
ประกอบการ จริยธรรมของการวนิิจฉัย 
วิธีการวินิจฉัยสถานประกอบการทางดาน  
การสำรวจเบื้องตน กระบวนการจดัการ
ธุรกิจ การผลิต การขาย การเงิน ทรัพยากร
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บุคคลและแรงงาน งานธุรการและสำนักงาน 
เทคนิคการปรบัปรุงสถานประกอบการ 

กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

สิ่งแวดลอม (Environment) 611 221 พอลิเมอรกับ
สิ่งแวดลอม (เลือก) 

3(3-0-6) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ พอลเิมอร พลาสติก 
ยาง ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง พอลิเมอร
จากพืชและสตัว ปญหาของพลาสติกและ
ยางกับสิ่งแวดลอม การยอยสลายของ
พลาสติกและยาง การจัดการขยะพลาสติก
และยาง แนวทางการใชพอลิเมอรอยาง
คุมคา การรีไซเคิลพอลเิมอร พอลเิมอรยอย
สลายไดโดยธรรมชาติ พอลิเมอรยอยสลาย
ไดทางชีวภาพ ผลกระทบของพลาสติกยอย
สลายตอสิ่งแวดลอม  

611 223 รีไซเคิลขยะ
พลาสติกดวยวิธีเชิงกลและ
การประยุกตใช 
เชิงพาณิชย (เลือก) 

2(2-0-4) การจัดการขยะพลาสติกดวยแนวทางการลด
ปริมาณการใช การใชซ้ำ และการรีไซเคิล 
กระบวนการรีไซเคิลดวยวิธีเชิงกล 
ประกอบดวยการแยกจำพวกและการคัด
แยกขยะพลาสติก การลดขนาดของขยะ
พลาสติกกอนกระบวนการหลอมซำ้และ 
การกรองการปนเปอน กรณีศึกษาผลิตภณัฑ
พลาสติกจากพอลิเมอรเกรดรไีซเคลิ และ
การประยุกตใชเชิงพาณิชย 

611 271 พลังงานทดแทน 

(เลือก) 

3(3-0-6) นิยามของพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลีย่นพลังงาน การอนุรักษพลังงาน 
ภาพรวมของการใชพลังงานและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม แหลงพลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ 
พลังงานความรอนใตพิภพ ชีวมวล พลังงาน
จากขยะ  

611 343 วัสดุสำหรับ
เทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดลอม (เลือก) 

3(3-0-6) บทบาทของวัสดุสำหรบังานดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม วัสดุประหยัดพลงังาน  
การเลือกวัสดสุำหรับการใชงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง ชนิดและสมบตัิของวัสดุ 
ที่ใชในเซลลเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ เซลล
แสงอาทิตย เยื่อแผนอเิล็กโตรไลท และวัสดุ
กักเก็บไฮโดรเจน  
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ตารางแสดง 

ความสอดคลองของผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1  อธิบายความหมายและคุณคาของศิลปะและการสรางสรรคได 

 1) 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1*(0-3-0) 

CLO1 อธิบายความหมายของการสรางสรรคในดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 

 

PLO4  มีทักษะการใชภาษา และสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

 1) 611 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน  3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายโครงสรางทั่วไปของการสอบวัดระดับมาตรฐานเบื้องตน 

CLO2 ตอบคําถามเชิงการฟงที่เก่ียวกับสถานการณตาง ๆ อยางเขาใจ 

CLO3 วิเคราะหคําถามเชิงการอานที่เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ อยางถูกตอง 

CLO4 ระบุจุดผิดเชิงไวยากรณไดอยางถูกตอง 

 

2) 611 313 สารเติมแตงพลาสติก 2(2-0-4) 

CLO1 อานและทำความเขาใจบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับสารเติมแตงพลาสติกได 

 

3) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO1 อานและสื่อสารขอความภาษาอังกฤษในการทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 
 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 4) 611 381 ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิศวกรวัสดุ 2(2-0-4) 

       CLO1 ออกเสียงคําศัพทและประโยคภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเชิงสัทศาสตรและการเนนเสียงที่เหมาะสม 

CLO2 ตอบสนองและโตตอบในบทสนทนาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ 

CLO3 นําเสนองานวิชาการดวยวาจาในบริบทที่เหมาะสมดวยความมั่นใจ 

CLO4 ประยุกตใชกฎโครงสรางดานการเขียนสําหรับงานที่เกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการอยางมีตรรกะ 
 

5) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 

CLO1  อานและทำความเขาใจเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษได 
 

6) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2 2*(0-6-0) 

CLO1  อานและทำความเขาใจเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษได 
 

7) 620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6) 

CLO1  ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางดานความกาวหนาทางดาน 

        เทคโนโลยีในปจจุบัน สำหรับการนำเสนอในชั้นเรียนและการทำรายงานได 
 

8) 620 481 ภาษาอังกฤษและทักษะสําหรับการสมัครงาน 1(1-0-2) 

CLO1  จัดทำใบประวัติที่มีความเหมาะสมในงานวิศวกรรม 

 CLO2  เรียบเรียงคำตอบไดอยางสรางสรรคคำถามสัมภาษณที่พบบอย 

 CLO3  นำเสนอตนเองไดอยางนาประทับใจดวยมารยาทที่เหมาะสมในระหวางการสัมภาษณ 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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PLO5  เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 

 
 

1) 611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

CLO1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลดวยตนเองที่เก่ียวของกับเครื่องมือวดัพื้นฐาน 

         ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีได  

 

2) 611 321 วิทยาการกระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 3(3-0-6) 

       CLO1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาบทความตาง ๆ  

                ในอินเทอรเนต็ในการทำรายงานกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรที่ไดรับมอบหมายได 

 

3) 611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 1(0-3-0) 

CLO1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาบทความวิจัยในการทำความเขาใจเพิ่มเติมหรืออางอิง 

         ในการรายงานปฏิบัติการได 

 

4) 611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

CLO1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลดวยตนเองท่ีเกี่ยวของกับเคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยาได 

 

5) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานภาครัฐหรือเอกชนได 
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6) 611 401 การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

CLO1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลดวยตนเองและเขียนโปรแกรมที่เก่ียวของกับการ 

        วิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขได  
 

7) 611 414 ฟงกชันนอลพอลิเมอร 3(3-0-6) 

CLO1  ใชเทคโนโลยีในการคนควากรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับฟงกชันนอลพอลิเมอรได   
 

8) 611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ 2(2-0-4) 
CLO1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลดวยตนเองและเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการ 
         วิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขได  

PLO6  แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนำความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต 

 1) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO3 แกปญหาและทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 

 

2)  620 452  วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6) 

 CLO1  คนควาบทความวิจัยที่เก่ียวของกับวัสดุระดับนาโนได 

 

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

 1) 513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

       CLO1 มีความรับผิดชอบตอตนเอง เขาเรียนในหองเรียนอยางสม่ำเสมอ 
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 2) 513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

CLO1 มีความรับผิดชอบตอตนเอง เขาเรียนในหองเรียนอยางสม่ำเสมอ 

 

3) 513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูรวมทดลองได 

CLO2 มีความซื่อสัตยสุจริตไมลอกขอมูลปฏิบัติการที่ไมไดทำเอง โดยไมไดรับอนุญาต 

 

4) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูรวมทดลองได 

CLO2 มีความซื่อสัตยสุจริตไมลอกขอมูลปฏิบัติการที่ไมไดทำเอง โดยไมไดรับอนุญาต 

 
5) 514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 3(3-0-6) 

  CLO1 ผูเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
6) 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1*(0-3-0) 

 CLO2 ทำงานรวมกับผูอืน่ในการกอรางความคิดโดยใชเครือ่งมือการคิดพ้ืนฐานได 
 

7) 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1*(0-3-0) 

CLO1  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได 
 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 8) 611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
CLO1 ทำงานรวมกับผูอื่นและนำเสนอที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในงานวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุได 

 

9) 611 271  พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  

CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนได  

 

10) 611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1(0-3-0) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูรวมทดลองได 

        
11) 611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

  CLO2 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีได 

 

12) 611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2 1(0-3-0) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูรวมทดลองได และมีความรับผิดชอบ  

 

13) 611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน  3(3-0-6) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูอื่นได 
 

14) 611 316 วัสดคุอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO1 ทำงานรวมกับผูอื่นได 
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15) 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 3(3-0-6) 
CLO2 ทำงานรวมกับผูอื่นได  
 

16) 611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 1(0-3-0) 
CLO2 ทำงานเปนทีมในการใชงานเครื่องมือขึ้นรูปตัวอยางพอลิเมอร  
 

17) 611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 

  CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับพอลิเมอรนำไฟฟาได 

 

18) 611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค 3(3-0-6) 
CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาคได 

 

19) 611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมได 

 

20) 611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมได 

 

21)  611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

CLO2 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับเคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยาได 
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22) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO4 ทำงานรวมกับผูอื่นได 

 
23) 611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม 3(3-0-6) 

 CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีปโตรเลียมได 

 
24) 611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูอื่นได 
 

25) 611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร  

3(3-0-6) 

 CLO1 ทำงานเปนกลุมและนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการสังเคราะหและการขึ้นรูปวัสดุ 

        ระดับนาโนดวยวิธีตาง ๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอรได 

 

26) 611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคม ี3(3-0-6) 

 CLO1  ทำงานรวมกับผูอื่นได 

 

27) 611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

CLO1 ทำงานรวมกันกับเพื่อนรวมชั้นเรียนเปนทีมสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกตามที่ไดรับมอบหมาย

ได 
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28) 611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

CLO1 ทำงานรวมกับผูอื่นและนำเสนอที่เก่ียวของกับโรงงานอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีและพอลิเมอรได 

 

29) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 

CLO2  ทำงานรวมกับผูอื่นในการทำโครงงานวิจัย และมีความรับผิดชอบ 

 

30) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2 2*(0-6-0) 

CLO2  ทำงานรวมกับผูอื่นในการทำโครงงานวิจัย และมีความรับผิดชอบ 

 

31) 620 452 วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6) 

CLO2 ทำงานทีมรวมกับผูอื่นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 



                                                     296                                                          มคอ.2 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO8  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือดำเนินโครงการได 

 1) 600 201 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1*(0-3-0) 

 CLO3 ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได 

 

2) 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1*(0-3-0) 

 CLO2  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได 

 

3) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO5 ใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 

 

 

PLO9  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพื่อแกไขปญหา หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได 

 1) 600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1*(0-3-0) 

 CLO3  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพื่อแกไขปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 

 

2) 611 452 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ 3(2-2-5) 

CLO1 วิเคราะหกระบวนการในการออกแบบและการจำลองแมพิมพโดยใชคอมพิวเตอรได 

 

 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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PLO10  อธิบายความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ที่เก่ียวของกับวิศวกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

 1) 511 105 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรวัสดุ 3(3-0-6) 
      CLO1 หาลิมิตของฟงกชันพหุนาม ฟงกชันตรรกยะ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเลขชี้กำลัง  

        ฟงกชันลอกาลิทึมและพีชคณิตและผลประกอบของฟงกชันเหลานั้นได 
      CLO2 บอกความตอเนื่องหรือไมตอเนื่องของฟงกชันได 
      CLO3 หาอนุพันธของฟงกชันพหุนาม ฟงกชันตรรกยะ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเลขชี้กำลัง  

        ฟงกชันลอการิทึมและพีชคณติและผลประกอบของฟงกชันเหลานั้นได 
      CLO4 อธิบายความหมายเชิงเรขาคณิตของอนุพันธได 
      CLO5 สามารถหาคาต่ำสุดสูงสุดโดยการนำอนุพันธมาประยุกตใชได 
      CLO6 หาปริพันธไมจำกัดเขตและปริพันธจำกัดเขตของฟงกชันคาจริงที่มีขอบเขตได 

 CLO7 หาปริพันธโดยใชเทคนิคตาง ๆ เหลานี้ได 
- การอินทิเกรตโดยการแทน 
- การอินทิเกรตทีละสวน 
- การอินทิเกรตฟงกชันตรรกยะ 

       CLO8 หาพื้นที่ระหวางเสนโคงและปริมาตรของทรงตันโดยการนำปริพันธมาประยุกตใชได 
       CLO9 บอกอันดับและระดับข้ันของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งได 
       CLO10 อธิบายและแยกประเภทพรอมทั้งหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธเหลานี้ได 

- สมการแบบแยกตัวแปรได 
- สมการเอกพันธุ 
- สมการเชิงเสน 

       CLO11 นำความรูเรื่องสมการเชิงอนุพันธไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหาได 
       CLO12 เปลี่ยนจุดและสมการในระบบพิกัดฉากใหอยูในระบบพิกัดเชิงขั้วได 
       CLO13 เขียนกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วได 

 



                                                     298                                                          มคอ.2 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

 
 

2) 513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
CLO2  อธิบายความหมายและคำจัดกัดความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี 

ของแข็ง ปริมาณสารสัมพันธ แกส และอุณหพลศาสตรได 
CLO3  แสดงการคำนวณที่เก่ียวของกับเนื้อหาเรื่องอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง ปริมาณ 

สารสัมพันธ แกส และอุณหพลศาสตรได 
CLO4  อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได กับความรูที่เกี่ยวของในบทเรียนได 
 

3) 513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายความหมายและคำจำกัดความตาง ๆ ที่เกี่ยวกับของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก  

   จลนเคมี เคมีไฟฟา และเคมีอินทรียเบื้องตนได 
CLO3 แสดงการคำนวณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเรื่องของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนเคมี  
        เคมีไฟฟา และเคมีอินทรียเบื้องตนได 
CLO4 อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได กับความรูที่เกี่ยวของในบทเรียนได 
 

4) 513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CLO3 อธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนในการทดลองกับความรูที่เรียนมาได 
CLO4 อธิบายความหมายและคำจำกัดความตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทดลองในบทเรียนตาง ๆ ได  
CLO5 สามารถแสดงการคำนวณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการทดลองได 
CLO6 อธิบายสัญลักษณ ฉลาก และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในบทเรียนได 
CLO7 ใชเครื่องมือและอุปกรณในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได 

 
5) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 

CLO3 อธิบายหลักการไตเตรตและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ การวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟและทฤษฎี  
        การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียและการวิเคราะหเชิงคุณภาพได 
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CLO4 ทำการไตเตรต ทำการวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟ และทำการวิเคราะหเชิงคุณภาพได 
CLO5 อธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยา สมบัติบางประการของสารละลายและการ 
        ประยุกตใชสมบัติบางประการของสารละลายได 
CLO6 ทำการทดลองเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยา และสมบัติบางประการของสารละลายได 
CLO7 ใชเครื่องมือและอุปกรณในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได 
 

6) 514 110 ฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 3(3-0-6) 
CLO2 ผูเรียนสามารถอธิบายและ/หรือแสดงการคำนวณในสถานการณตาง ๆ เบื้องตนที่เกี่ยวของกับฟสิกส 

         ทัว่ไป เชน กลศาสตร ของไหล คลื่น เสียง และควอนตัมฟสิกส 
 
 

7) 514 111 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปสำหรับวิศวกรวัสดุ 1(0-3-0) 
      CLO1 มีความรูในหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับปฏิบัติการฟสิกส มีความรูพื้นฐานทางปฏิบัติการฟสิกส  
              ที่นำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
      CLO2 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมผีลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 
8)  611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคำนวณเบื้องตน  2(1-3-2) 

  CLO1 ใชโปรแกรมชวยในการคำนวณทางคณิตศาสตรดานเมตริกซเบื้องตนได 
       CLO2  เขียนโปรแกรมเบื้องตนสำหรับวิศวกรได 
 

9) 611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคม ี1  3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายทฤษฎีพื้นฐานของเทอรโมไดนามิกสได 
   CLO2 อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธตาง ๆ ของเทอรโมไดนามิกสได 
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10) 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรม กระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายปฏิกิริยาเคมีอินทรียและโลหะอินทรียได 

   CLO2 อธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาที่มีผลตอผลผลิต  โครงสรางและสมบัติของสารผลิตภัณฑ   
            กระบวนการเรงปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวและเนื้อผสมได 
 

11) 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 2(2-0-4) 
 CLO1 อธิบายความรูเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร ไดแก การจำแนกชนิดของพอลิเมอร การเรียกชื่อ การหา

น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร พันธะเคมีและสเตอริโอเคมีในพอลิเมอร สภาพความเปนผลึก การละลาย
และสารละลาย การเปลี่ยนสถานะเชิงความรอนของพอลิเมอรได 

 

12) 611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1 2(2-0-4) 
 CLO1 อธิบายหลักการเคมีวิเคราะห เพื่อวิเคราะหเชิงน้ำหนักและปริมาตรได 
 

13) 611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1  1(0-3-0)  
CLO1 อธิบายปฏิกิริยาเบื้องตนในการปรับแตงยาง 
CLO2 อธิบายปฏิกิริยาเบื้องตนในการปรับแตงน้ำมัน (oil) 
CLO3 อธิบายปฏิกิริยาเบื้องตนในการปรับแตงแปง 
 

14) 611 221 พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
     CLO1 อธิบายพอลิเมอรจากแหลงตาง ๆ สมบัติเชิงเคมี สมบัติทางเชิงกายภาพได 
     CLO2 อธิบายปฏิกิริยาการสลายตัวของพอลิเมอรขางตนเนื่องจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมเชน ความชื้น ออกซิเจน 

โอโซน แสง หรือ รังสี รวมถึง สภาพความเปนกรดดางในสิ่งแวดลอม และทราบวา ผลิตภัณฑที่ไดจากการ
สลายตัวได 

CLO3 อธิบายพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดดวยจุลินทรียได 
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15) 611 271  พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  

CLO2 อธิบายพื้นฐานดานพลังงานทดแทนได 
 

16) 611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
CLO3 อธิบายคุณลักษณะ ชนิดและขอจำกัดของเครื่องมือวัดที่ใชในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีได  

        CLO4 อธิบายเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ได   
 

17) 611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายการวิเคราะหผลจากเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงได 
 

18) 611 313 สารเติมแตงพลาสติก 2(2-0-4) 
CLO2 อธิบายสมบัติ หนาที่ของสารเติมแตงพลาสติก และกระบวนการผสมสารเติมแตงได 

 
19) 611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO2 อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพอลิเมอรชีวภาพ ไดแก นิยาม พอลิเมอรจากชีวภาพและพอลิเมอรยอย
สลายไดทางชีวภาพ การจำแนกประเภทของพอลิเมอรชีวภาพ การเตรียม สมบัติและการประยุกตใช 
พอลิเมอรชีวภาพประเภทตาง ๆ การยอยสลายทางชีวภาพและปจจัยที่มีผลตอการยอยสลายทางชีวภาพ 
การทดสอบและมาตรฐานของพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพได 

 
20) 611 316 วัสดคุอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO2 อธิบายความหมายของเทคโนโลยีนาโนได 
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21) 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 3(3-0-6) 
CLO3 อธิบายความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความรอน และสมบัติการไหลของวัสดุ 
         พอลิเมอร ไดเหมาะสมกับพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอรในระหวางกระบวนการขึ้นรูปได 
 

22) 611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายการเจือและสมบัติของพอลิเมอรนำไฟฟาได 
 

23) 611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค 3(3-0-6) 
 CLO2 อธิบายหลักเบื้องตนของคอลลอยดและพ้ืนผิวระหวางวัฏภาค ปจจัยที่มีผลกระทบตอการกระจายตัวของ 

                 คอลลอยดได 
        CLO3 อธิบายสมบัติของคอลลอยดได 
 

24)  611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
        CLO2 อธิบายพื้นฐานดานวัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมได 
 

25) 611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายชนิดของการเรงปฏิกิริยาได 

 
26) 611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

CLO3 อธิบายการเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธุและแบบวิวิธพันธุได 
 

27) 611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายพื้นฐานดานเทคโนโลยีปโตรเลียมได 
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28) 611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน 3(3-0-6) 
  CLO1 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในงานบรรจุภัณฑได 
 

29) 611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 
 CLO2 อธิบายความรูเบื้องตนทางพอลิเมอรฟสิกส ไดแก โครงแบบและขนาดโมเลกุลของสายโซพอลิเมอร 

โครงสรางของพอลิเมอรในสถานะคลายแกว เปนผลึกและสภาพยืดหยุนคลายยางของพอลิเมอร  
อุณหพลศาสตรของสารละลายพอลิเมอรและพอลิเมอรผสม การเกิดผลึกได 

 
30) 611 417 การแตกสลายของพอลิเมอรและการทำใหพอลิเมอรเสถียรเบื้องตน 2(2-0-4) 

CLO1 อธิบายปจจัยที่ทำใหพอลิเมอรเกิดการแตกสลาย ทั้งทางเคมีและสิ่งแวดลอมหรือโดยจุลชีพได 
CLO2 อธิบายปฏิกิริยาการเกิดการแตกสลายของพอลิเมอรดวยปจจัยทางเคมีและสิ่งแวดลอม  

ทั้งออกซิเจน โอโซน แสง ความชื้นได 
CLO3 อธิบายสารเติมแตงที่สำคัญท่ีชวยคงสภาพของพอลิเมอรใหสามารถทนการแตกสลายและ 

ใชงานไดนานได 
CLO4 อธิบายสมบัติที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพอลิเมอรเกิดการแตกสลายและวิธีการปองกันการแตกสลายกอนเวลา 

อันควรของพอลิเมอรได 
 

31) 611 421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 2(2-0-4) 
CLO1 อธิบายหนาที่ขององคประกอบหลักของเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกได 
 

32) 611 424 พอลิเมอรชีวการแพทย 2(2-0-4) 
CLO1 อธิบายความหมายของวิศวกรรมเนื้อเยื่อและพอลิเมอรชีวการแพทยที่ใชได 
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33) 611 431 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ 2(2-0-4) 
CLO2  อธิบายหลักการและใจความสำคัญที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอได 
 

34) 611 432 เคมีสีและการวัดสี 2(2-0-4) 
CLO1 อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีและการวัดสีได 
 

35) 611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการแตละขั้นตอนของเทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพได 
 

36) 611 454 กระบวนการแยก 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการแยกสารออกจากกันได 
 

37) 611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรเชิงบูรณาการ 3(2-3-4) 
CLO1  อธิบายแนวทางการแกปญหาได 
 

38) 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
  CLO1 อานแบบทางวิศวกรรมได 
  CLO2 เขียนแบบเบื้องตนตามมาตรฐานเขียนแบบวิศวกรรมได 
 

39) 615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  CLO1 คำนวณหาระบบแรงสมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็งได 
  CLO2 คำนวณหาแรงที่กระทำกับวัตถุจากของไหลได 
  CLO3 คำนวณหาจุดศูนยกลางรูปทรงตลอดจนจุดศูนยกลางมวลของวัตถุได 
  CLO4 คำนวณหาโมเมนตความเฉื่อยของวัตถุได 
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  CLO5 ประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการแกปญหาทางวิศวกรรมได 
 

40) 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  CLO1 คำนวณและวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงได 
  CLO2 คำนวณและวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับได 
 

41) 620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายหลักการและเชื่อมโยงความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กับวิศวกรรมศาสตรสำหรับ 
         งานวิศวกรรมวัสดุได 
CLO2  อธิบายความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุทาง 
          วิศวกรรมหลักตาง ๆ ได 
CLO3  แปลความหมายของแผนภูมิสมดุลวัฏภาคได 
CLO4  เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมในงานของวัสดุวิศวกรรมหลักตาง ๆ ได 
 

42) 620 211  วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายหลักการทั่วไปของเซรามิกสบนรากฐานของฟสิกสและเคมีเชิงผลึกได 
CLO2  รูจักเซรามิกสดั้งเดิม เคลือบ แกว และวัสดุทนไฟ  
CLO3  อธิบายหลักการของการเผาผนึก ความสัมพันธระหวางเคมี โครงสราง สมบัติ และสมรรถนะได 
 

43) 620 221 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายหลักการพื้นฐานทางกายภาพ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสมได 

CLO2  อธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณสมบัติทางกลของโลหะได 

         อยางถูกตอง 
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CLO3  อธิบายกลไกของการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงโครงสรางและเชิงกลของโลหะและโลหะผสมที่ผานกรรมวิธี 

        ทางความรอนได  

CLO4  อธิบายกรรมวิธีการเพิ่มความแข็งในโลหะและโลหะผสมชนิดตาง ๆ ได 

 
44) 620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส 3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายหลักการเคมีพื้นผิวเบื้องตนได 

CLO2  อธิบายและระบุวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส และลักษณะเฉพาะของอนุภาค เซรามิกสได 

CLO3  อธิบายและระบสุารเติมแตงในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกสได 
 

45) 620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต 3(3-0-6)  
CLO1  อธิบายคุณสมบัติเฉพาะของซีเมนตพอรตแลนด องคประกอบของซีเมนตและความสัมพันธระหวาง 
          วฏัภาคได  
CLO2  อธิบายการเกิดปฏิกิริยากับน้ำและการแข็งตัวของซีเมนตพอรตแลนด สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
           และทางกลของซีเมนตพอรตแลนด ของผสมซีเมนต และสวนผสมของคอนกรีตได 
CLO3  อธิบายกระบวนการผลิตซีเมนตพอรตแลนดได   
 

46) 620 383 การประดิษฐและสิทธิบัตร 2(2-0-4) 
CLO1  อธิบายสิทธิสวนบุคคลและสิทธิของสาธารณชนในการคนพบทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและ 

 วิศวกรรมศาสตรอันนำไปสูการพัฒนาระบบสิทธิบัตรระดับสากลได 

CLO2  อธิบายหลักเกณฑในการจำแนกผลงานประดิษฐที่ไดรับความคุมครองภายใตสิทธิบัตรระดับสากลได  

CLO3  อธิบายขั้นตอนในการไดรับการคุมครองสิ่งประดิษฐจากกรมทรัพยสินทางปญญาและศาลได 

          CLO4  อธิบายแนวทาง และ/หรือ ปญหาที่เก่ียวของกับผลผลงานประดิษฐและสิทธิบัตรจากกรณีศึกษาได 
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47) 620 421 การกัดกรอนและการปองกัน 2(2-0-4) 

CLO1  อธิบายทฤษฎีและรูปแบบของความเสื่อมเชิงเคมีไฟฟาของวัสดุได 

CLO2  อธิบายเกี่ยวกับการทำใหเฉื่อยและการปองกันการกัดกรอนได 
 

48) 620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพ 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบ โครงสรางของโลหะได 

CLO2  อธิบายประวัติของกระบวนการขึ้นรูปและสมบัติของวัสดุโลหะได 

CLO3  อธิบายกระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะผสมแบบดั้งเดิมและข้ันสูงได 
 

 

49) 620 423 โลหะวิทยาเชิงเคม ี 3(3-0-6) 
CLO1  อธิบายการถลุงแรและการทำใหบริสุทธิ์เชิงการคาของโลหะกลุมเหล็กและโลหะนอกกลุมเหล็กได 

CLO2  อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลหะวิทยาความรอน โลหะวิทยาสารละลาย โลหะวิทยาไฟฟาได 
 

50) 620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6) 
CLO2  อธิบายหลักการทฤษฎีและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพื้นฐานได 

CLO3  อธิบายความสัมพันธระหวางสมบัติของวัสดุและกระบวนการผลิตได 
 

51) 620 452 วัสดุระดับนาโน 3(3-0-6) 
CLO3  อธิบายหลักการเบื้องตนของวัสดุระดับนาโนได  
CLO4  อธิบายการสังเคราะหและการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุระดับนาโนได 

CLO5  อภิปรายและวิเคราะหสมบัติของวัสดุระดับนาโนได 
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PLO11 อธิบายความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีพ 

 1) 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 2(2-0-4) 

CLO2 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานวิทยาการพอลิเมอรได 
 

2) 611 271  พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานพลังงานทดแทนได 

 
3) 611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ 3(3-0-6) 

CLO1 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานเครื่องปฏิกรณได 
 

4) 611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน  3(3-0-6) 

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานพอลิเมอรชีวภาพได 
 
5) 611 316 วัสดคุอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรได 
 

6) 611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานพอลิเมอรนำไฟฟาได 
 

7) 611 342 คอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาค 3(3-0-6) 
CLO4 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานคอลลอยดและพื้นผิวระหวางวัฏภาคได 
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8) 611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

       CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมได 
 

9) 611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานการเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมได 
 

10) 611 353  เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

CLO4 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานเคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยาได 
 

11) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO6 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานการแกปญหาและทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 
 

12) 611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม 3(3-0-6) 

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานเทคโนโลยีปโตรเลียมได 

 

13) 611 416 ฟสิกสพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO3 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานพอลิเมอรฟสิกสได 

 

14) 611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร  

3(3-0-6) 

     CLO2 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานเทคโนโลยีการสังเคราะหและการขึ้นรูปวัสดุระดับนาโนได 
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15) 611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
CLO2 ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานโรงงานอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีและพอลิเมอร 
         นอกเหนือไปจากการเรียนรูภายในหองเรียนได 

 

16) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 
CLO3  ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สำหรับการออกแบบ 
          โครงงานวิจัยได 

 

17) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2 2*(0-6-0) 

CLO3  ทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สำหรับแกไขปญหา 

         โครงงานวิจัยได 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

PLO12 ประยุกตใชความรูเพื่อแกปญหาที่ซับซอน และเชื่อมโยงปญหาที่ซับซอนท่ีมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมจากปโตรเคมีและวัสดุ 
          พอลิเมอร โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 1) 611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
CLO2 กำหนดมาตรการปองกันจากสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมวัสดไุด 
 

2) 611 221 พอลิเมอรกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
CLO4 คิดแนวทางในการพัฒนาพอลิเมอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
CLO5 หาวิธีการใชพอลิเมอรนั้น ๆ ใหคุมคาและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

     และเพ่ือใหผูเรียนไดรูจักการรีไซเคิลของพอลิเมอรดวยวิธีตาง ๆ 
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3) 611 222 เศรษฐกิจหมุนเวียน  3(3-0-6) 
CLO1 คิดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลกและประเทศได 
CLO2 หาวิธีการประยุกตใชเศรษฐกิจหมุนเวียน  
 

4) 611 271  พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  

CLO4 วิเคราะห และหาแนวทางในการแกไขปญหาการใชพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 

 

5) 611 313 สารเติมแตงพลาสติก 2(2-0-4) 
 CLO3 ประยุกตความรูเพื่อเลือกใชสารเติมแตงพลาสติกไดอยางเหมาะสมกับชนิดและประเภทของพลาสติก  
         โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนทุนการผลิตและการอนุรักษสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการใช 
         สารเติมแตง 
 

6)  611 315 พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 

    CLO4 ยกตัวอยางการนำพอลิเมอรชีวภาพมาใชในการแกปญหาขยะพอลิเมอรและการขาดแคลนทรัพยากร 

            ปโตรเลียมได 

 
7) 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 3(3-0-6) 
     CLO4 นำพลาสติกกลับมาใชใหม รวมทั้งการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดขยะพลาสติกได 
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8) 611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 1(0-3-0)  
 CLO3 ใชเครื่องมือข้ึนรูปพอลิเมอร และเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐานได 
 CLO4 เขียนบันทึกการทำงานในรูปแบบของ logbook อยางเปนระบบ 

  CLO5 เขียนบทคัดยอ และรายงานปฏิบัติการ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทดลอง และวิจารณผลการทดลองได 
 

9) 611 343 วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

CLO4 แกปญหาจากกรณีศึกษาในการใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 

 

10) 611 352 การเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO4 ยกตัวอยางการเรงปฏิกิริยาสิ่งแวดลอมได 

 

11) 611 353 เคมีของกระบวนการเรงปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

CLO5 เตรียมและวิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาได 

 

12) 611 402 เทคโนโลยีปโตรเลียม 3(3-0-6) 

 CLO4 แกปญหาจากกรณีศึกษาในการใชพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 

 
13) 611 414 ฟงกชันนอลพอลิเมอร 3(3-0-6) 

CLO2 ออกแบบการสังเคราะหฟงกชันนอลพอลิเมอรได 
CLO3 กำหนดขั้นตอนการพิสูจนเอกลักษณของฟงกชันนอลพอลิเมอรได 
CLO4 ยกตัวอยางการนำฟงกชันนอลพอลิเมอรไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ได 



                                                     313                                                          มคอ.2 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

14) 611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน 3(3-0-6) 

      CLO2 วิเคราะหบทความที่เก่ียวของกับปญหาและเทคโนโลยีปจจุบันของการบรรจุหีบหอและวัสดุบรรจุภัณฑได 

 
15) 611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 3(3-0-6) 
     CLO1 กำหนดขั้นตอนการเตรียมและการปรับปรุงพื้นผิวได 
     CLO2 กำหนดขั้นตอนการเคลือบผิว และอธิบายเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการเคลือบผิวได 

 
16) 611 423 เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว 3(3-0-6) 

    CLO1 กำหนดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวของวัสดุสำหรับการเชื่อมกาวได   
 

17) 611 424 พอลิเมอรชีวการแพทย 2(2-0-4) 

 CLO2 เสนอตัวอยางการใชพอลิเมอรในการรักษาในรูปแบบตาง ๆ ได 

 

18)  611 432 เคมีสีและการวัดส ี2(2-0-4) 

 CLO2 วิเคราะหบทความที่เกี่ยวของกับปญหาและเทคโนโลยีสีและการวัดสีได 

 

19) 611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ 3(3-0-6) 

     CLO2 วิเคราะหบทความที่เก่ียวของกับพัฒนาการสมัยใหมของเทคโนโลยีการฟอกยอม 

           และการพิมพได 
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 20) 611 434 เทคโนโลยีของยาง 2(2-0-4) 
   CLO1 สรุปความเขาใจบทความที่เก่ียวของกับพัฒนาการสมัยใหมของเทคโนโลยียางได 

 
21) 611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคม ี3(3-0-6) 
   CLO2  ยกตัวอยางผลกระทบของอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมได 
 

22) 611 452 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ 3(2-2-5) 
    CLO2 กำหนดแนวทางการออกแบบแมพิมพแบบตาง ๆ โดยเนนศึกษากระบวนผลิตและตนทุนการผลิต 
            การเลือกใชวัสดุและการประกอบมาใชในการออกแบบแมพิมพได  
 

23) 611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  CLO2 กำหนดรูปแบบกระบวนการขึ้นรูปที่ทำใหเกิดการดัดแปลงรูปรางและโครงสรางของผลิตภัณฑพลาสติกได  
 

24) 611 454 กระบวนการแยก 3(3-0-6) 
   CLO2 กำหนดแนวทางการออกแบบและสมการที่เกี่ยวของกับเครื่องแยกสารได 
 

25) 611 462 การวางแผนการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
   CLO1 วางแผนการงานทางธุรกิจ และการงานสวนบุคคลได 
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26) 611 491 สัมมนา 1*(0-3-0)  

  CLO1 รายงานบทความในสาขาอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลาสติก ยาง เสนใย กาว สี โลหะ เซรามิกส  

         และพอลิเมอร จากธรรมชาติได 

 
27) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 

CLO4 ยกตัวอยางปญหาที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมได รวมทั้งตระหนักถึงจริยธรรม 

         ในการทำโครงงานวิจัย 

 

28) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2 2*(0-6-0) 

CLO4 ยกตัวอยางปญหาที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมได รวมทั้งตระหนักถึงจริยธรรม 

         ในการทำโครงงานวิจัย 

 

29) 620 341 การจัดการกระบวนการธุรกิจ 3(3-0-6) 

      CLO1 พัฒนาแนวความคิดเพื่อบริหารอุตสาหกรรมได 

 
30) 620 442  การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6) 

         CLO1  กำหนดวิธีการวางแผนไดสอดคลองกับระบบการผลิตแบบตาง ๆ ได 

 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 31) 620 443  การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

 CLO1 กำหนดวิธีการวางแผนไดสอดคลองกับระบบการผลิตแบบตาง ๆ 

 
32) 620 444  หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ 3(3-0-6) 

CLO1  กำหนดแนวทางการแกปญหาที่สอดคลองกับผลการวินิจฉัยได 

 

PLO13 ประยุกตใชความรูทางดานการจัดการในการกำหนดปญหาอุตสาหกรรม คิดหาคำตอบ และลงมือแกปญหาทางวิศวกรรมทางดานปโตรเคมีและวัสดุ 

          พอลิเมอรได 

 1) 611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 3(3-0-6)     

CLO1  ประยุกตใชหลักการทางสถิติวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ทั้งในระดับหนางาน  
          (Shop floor) และระดับการจัดการ (โดยเฉพาะการประยุกตกับอุตสาหกรรมไทย) ได 

 

2) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

CLO7  ประยุกตใชความรูเพื่อแกปญหาและทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 

 

3) 611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

CLO3 ประยุกตใชความรูทางดานตนทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑที่ออกแบบได 

 
4) 611 462 การวางแผนการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 

CLO2 เลือกวิธกีารลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ได 
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5) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 

CLO5  ประยุกตใชความรูทางดานการจัดการในการออกแบบวิธีวิจัยเพื่อแกไขปญหาทางวิศวกรรมดานปโตรเคมี 

         และวัสดุพอลิเมอรได 
 

6) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี  2 2*(0-6-0) 

CLO5  ประยุกตใชความรูทางดานการจัดการในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมดานปโตรเคมี 

         และวัสดุพอลิเมอรได 
 

7) 620 341 การจัดการกระบวนการธุรกิจ 3(3-0-6) 

CLO2 ประยุกตใชเครื่องมือในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เนนความมีธรรมภิบาลได 
 

8) 620 382 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CLO1  ประยุกตใชแนวความคิดเพื่อออกแบบการทดลองเชิงสถิติในงานวิศวกรรมได 

CLO2  ประยุกตใชหลักการออกแบบการทดลองทางสถิติวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ทั้งในระดับหนางาน  

(Shop floor) และระดับการจัดการ (โดยเฉพาะการประยุกตกับอุตสาหกรรมไทย) ได 
 

9) 620 441  หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม 3(3-0-6) 

CLO1  วิเคราะหและเลือกเครื่องมือ กลวิธี เพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมได 

CLO2  วิเคราะหการปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมไดจริง 
 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 10) 620 442  การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6) 

CLO2  วิเคระหความรูในการวางแผนการผลิตอยางงายได 

 

11) 620 443  การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

CLO2  วิเคราะหความรูในการวางแผนการผลิตอยางงายได 

 

12) 620 444  หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ 3(3-0-6) 

CLO2  วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรหรือโรงงานได 

 

13) 620 445  การปรับปรุงผังโรงงาน 2(2-0-4) 

CLO1  ใชความรูในการกำหนดวิธีการในการวางผังโรงงานได 

 CLO2  ประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคเพื่อใชในการปรับปรุงผังโรงงานได 

 

PLO14 วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาทางวิศวกรรมทางดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรได 

 1) 611 161 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  1(1-0-2) 
CLO3 วิเคราะหแนวความคิดของความปลอดภัยในงานวิศวกรรมวัสดุ ไปใชบริหารจัดการความปลอดภัยได 

 

2) 611 201 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคม ี1  3(3-0-6) 
      CLO3 เลือกกฎขอตาง ๆ ของเทอรโมไดนามิกสไปประยุกตใชงานได 
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3) 611 202 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
   CLO1 ประยุกตใชขอมูลทางเคมีทางวัฏภาค และทางเทอรโมไดนามิกสในการวิเคราะหกระบวนการ 
            ทางอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมไีด 
   CLO2 วิเคราะหปญหาเชิงวิศวกรรมเคมี โดยใชพื้นฐานหลักการคำนวณมวลสารสัมพันธ  
            ความสมดุลเชิงมวล และพลังงาน การเวียนกลับ การไหลผาน การเปาทิ้งได 
 

4) 611 204 วิธีการทางคณิตศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 
      CLO1  ประยุกตหลักการทางคณิตศาสตรใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
               ที่เก่ียวของกับการถายเทมวล พลังงาน โมเมนตัม และกระบวนการเคมีได 
 
5)  611 205 อุณหพลศาสตรสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2  3(3-0-6) 

CLO1 จำแนกสมดุลเฟสที่เปนอุดมคติและไมเปนอุดมคติได 
CLO2 พัฒนาดุลสมการพลังงาน และสมบัติที่เกี่ยวของได 

 CLO3 เปรียบเทียบสมดุลเฟสโดยใชแบบจำลองทางเทอรโมไดนามิกสได 
 

6) 611 211 หลักเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอร 2(2-0-4) 
CLO3  จำแนกสมบัติของพอลิเมอรจากโครงสรางโมเลกุลโดยใชความรูเบื้องตนของวิทยาการพอลิเมอรได 
 

7) 611 212 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 1  2(2-0-4) 
CLO2 หาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอรดวยเทคนิคตาง ๆ ได 
CLO3 หาจุดหลอมเหลวและ/หรือชวงการหลอมเหลวได 
CLO4 แยกและหาปริมาณของสารเติมแตงตาง ๆ ในพอลิเมอรได 
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CLO5 หาแท็กทิชิตี และระดับความหนาแนนรางแหของพอลิเมอรได 
 

8) 611 213 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 1  1(0-3-0) 
CLO4 เลือกวิธีการพิสูจนเอกลักษณ เบื้องตนของพอลิเมอรได 
CLO5 วิเคราะหสารเติมแตงในพอลิเมอรได 
CLO6 วิเคราะหพอลิเมอรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เก่ียวของในวิทยาการพอลิเมอรได 
CLO7 วิเคราะหพอลิเมอรโดยเทคนิคเคมีวิเคราะหเบื้องตน 
 

9) 611 222 เศรษฐกิจหมุนเวียน  3(3-0-6) 
CLO3 วิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนได 
 

10) 611 223 รีไซเคิลขยะพลาสติกดวยวิธีเชิงกลและการประยุกตใชเชิงพาณิชย 2(2-0-4) 
CLO1 กำหนดแนวทางจัดการขยะพลาสติก การลดปริมาณการใช การใชซ้ำ และการรีไซเคิลได 
CLO2 จำแนกและการวิเคราะหชนิดของขยะพลาสติกดวยกระบวนการคัดแยกขยะพอลิเมอรที่เหมาะสมได 
CLO3 วิเคราะหกระบวนการหลอมซ้ำพลาสติกรีไซเคิลและการคัดกรองสิ่งปนเปอนได 
CLO4 ยกตัวอยางการนำพลาสติกเกรดรีไซเคิลไปใชประโยชนเชิงพาณิชยจากกรณีศึกษาตาง ๆ ได 
 

11) 611 301 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 1 3(3-0-6) 
CLO1 ประยุกตความรูทางกลศาสตรและสถิตยศาสตร การถายเทโมเมนตัมของของไหล เพื่อวิเคราะห 
        ตัวอยางจากกรณีศึกษาได 
CLO2 ประยุกตความรูดานการถายเทความรอน โดยการนำ การพา และการแผรังสีความรอน เพื่อวิเคราะห 
        ตัวอยางจากกรณีศึกษาได 
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12) 611 302 ปรากฏการณยายโอนสำหรับวิศวปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2 3(3-0-6) 
CLO1 ประยุกตความรูทางดานการถายเทมวลสาร เพื่อวิเคราะหตัวอยางจากกรณีศึกษาได 

  CLO2 ประยุกตใชหลักการการถายเทความรอน การถายเทมวลสาร และการถายเทความรอนและมวลสาร 
           พรอมกันได 
 

13) 611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1(0-3-0) 
CLO2 ใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีหลักการถายโอนโมเมนตัม ความรอน และมวลสารได 
CLO3 ประยุกตทฤษฎีเบื้องตนดานการไหลของของไหล การถายเทความรอน หรือการถายเทมวล  
         และนำมาอธิบายในอุปกรณปฏิบัติการตาง ๆ ได 
 

14) 611 304 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบปฏิกรณ 3(3-0-6) 
CLO2 ประยุกตความรูดานการออกแบบเครื่องปฏิกรณ เพื่อวิเคราะหตัวอยางจากกรณีศึกษาได 
CLO3 แกไขปญหาทางวิศวกรรมดานจลนพลศาสตรเคมีและหลักการออกแบบ 
        เครื่องปฏิกรณได 
 

15) 611 305 หลักและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 
    CLO1 วิเคราะหและแกปญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีเก่ียวกับการถายเทมวล พลังงาน โมเมนตัม 
             และกระบวนการเคมไีด 

 

16) 611 311 การพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอร 2 3(3-0-6) 
CLO2 เลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมในการพิสูจนเอกลักษณของพอลิเมอรที่สนใจได 
CLO3 ประยุกตความรูเพื่อแปลความหมายของขอมูลที่ไดจากเครื่องมือวิเคราะหข้ันสูงในการพิสูจน 
        เอกลักษณพอลิเมอรได 
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17) 611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร 2  1(0-3-0)  
CLO2 สังเคราะหพอลิเมอรดวยวิธีการทำใหเกดิพอลิเมอรทั้งแบบข้ันและแบบโซได 
CLO3 สังเคราะหพอลิเมอรทั้งแบบเนื้อเดียวกันและเนื้อผสมได 
CLO4 ทดสอบสมบัติของพอลิเมอรดวยเทคนิคตาง ๆ ได 

 CLO5 ทดสอบสมบัตเิชิงความรอนของพอลิเมอร เชน การหาอุณหภูมิหลอมเหลวได 
CLO6 หาน้ำหนักโมเลกุลดวยวิธีการวัดความหนืดได  
CLO7 ทดสอบพฤติกรรมของพอลิเมอรภายใตแรงดึงได 
 

18) 611 313 สารเติมแตงพลาสติก 2(2-0-4) 
CLO4 วิเคราะหเพื่อเลือกใชสารเติมแตงที่เหมาะสมกับพลาสติกได โดยคำนึงถึงหนาที่  

               กลไกการทำงาน และความปลอดภัยของสารเติมแตง 
   

19) 611 314 การสังเคราะหพอลิเมอร 3(3-0-6) 
CLO1 ประยุกตปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอรเพื่อใชในการปรับแตงพอลิเมอร ทั้งจากพอลิเมอร 

สังเคราะหและพอลิเมอร ธรรมชาติได 
CLO2 เลือกใชกระบวนการและปฏิกิริยาการสังเคราะห polymer ไดอยางเหมาะสม 
CLO3 เลือกใชกระบวนการในการสังเคราะหพอลิเมอรแบบเนื้อเดียว และเนื้อผสมได 

 
20) 611 316 วัสดคุอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CLO4 จำแนกชนิดและสมบัติของชั้นซิลิเกต ทอนาโนคารบอน และแผนนาโนของแกรฟนได 
CLO5 อธิบาย อภิปรายและวิเคราะหที่เก่ียวของกับการเตรียม การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติของวัสดุ 

คอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอรได 
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21) 611 317 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปงและเซลลูโลส 3(3-0-6) 
       CLO1 หาแหลงของแปงและเซลลูโลสใหม ๆ ได 
       CLO2 เปรียบเทียบโครงสรางทางเคมีของแปงและเซลลูโลส และสมบัติของแปงและเซลลูโลสที่ถูกดัดแปรได 
       CLO3 คิดคนการนำผลิตภัณฑของแปงและเซลลูโลสไปใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมตาง ๆ ได 
 

22) 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร 3(3-0-6) 
CLO5 อธิบายหลักการถายเทมวล โมเมนตัม และพลังงาน เพื่อคำนวณอัตราการผลิต 

ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรได 
CLO6 วิเคราะหผลของสภาวะการขึ้นรูปที่มีผลตอสมบัติของผลิตภัณฑพอลิเมอรได 
 

23) 611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร 1(0-3-0)  
CLO6 ทำงานในโรงประลองและหองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 
 

24) 611 323 พอลิเมอรนำไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO4 สังเคราะหและการขึ้นรูปพอลิเมอรนำไฟฟาได 
 

25) 611 331 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 2(2-0-4) 
CLO1 จำแนกประเภท ชนิด และสมบัติของยางได 
CLO2 จำแนกสารเติมแตง ที่ทำใหเกิดวัลคาไนเซชั่น และสารเสริมแรงได 
CLO3 จำแนกชนิดของระบบ และสารเคมทีี่ใชในการ วัลคาไนเซชั่นได 
CLO4 เลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑยางได 
CLO5 เลือกเทคนิคในการผสมและข้ึนรูปไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  
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26) 611 341 สมบัติของพอลิเมอร 3(3-0-6) 
CLO1  ประยุกตความเปนผลึกกับการเกิด creep และ stress relaxation 

CLO2  ประยุกตสมบัตวิิสโคอิลาสติกกับการเกิด creep และ stress relaxation 
CLO3  ประยุกตความเปนผลึก สมบัติวิสโคอิลาสติก กับความลาที่เกิดในวัสดุได 
 

27)  611 351 อุตสาหกรรมที่ใชกระบวนการเคม ี3(3-0-6) 
CLO1 ประยุกตปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในวัสดุภายใตสภาวะตาง ๆ 
 

28) 611 361 การประยุกตใชความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรกระบวนการเคมี  3(3-0-6)     
CLO2  เลือกใชวิธีการทางสถิติไดเหมาะสมกับงานทางดานวิศวกรรม 
 

29) 611 371 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
CLO1 ประยุกตใชความรูดานเคมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในชีวิตประจำวันได 
 

30) 611 372 การฝกงานในอุตสาหกรรม 1 (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 
CLO8 แกปญหาและทำงานในภาครัฐหรือเอกชนได 
 

31) 611 401 การวิเคราะหโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
CLO2 ประมาณคาเชิงตัวเลข การหาคาอินทิเกรต การหาคาอนุพันธ คาผิดพลาดและการวิเคราะห  
        วิธีกำลังสองนอยสุดได 

       CLO3 แกสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การแกสมการหลายตัวแปร การหาเมทริกซผกผัน  
          การหาคำตอบที่เหมาะสม และการแกสมการอนุพันธอันดับตาง ๆ ได 
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32) 611 411 พอลิเมอรสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 
CLO1 จำแนกชนิดของพอลิเมอรสมรรถนะสูงได 
CLO2 เลือกวิธีการสังเคราะหพอลิเมอรสมรรถนะสูงได 
CLO3 เลือกกระบวนการและวิธีการทดสอบการขึ้นรูปพอลิเมอรสมรรถนะสูงเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ที่สำคัญได 
 

33) 611 412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมวัสด ุ3(2-2-5) 
CLO1 อธิบายพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร แบบจำลองทางคณิตศาสตร การนำสมการคณิตศาสตรของ 
         กระบวนการมาจำลองการเกิดปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ การออกแบบกระบวนการทางเคมี โดยใช 
         โปรแกรมสำเร็จรูปได 
CLO2 เลือกสมการคณิตศาสตรของกระบวนการมาจำลองการขึ้นรูปพลาสติก การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวย 
         ในการออกแบบชิ้นงาน และการนำไปใชงานได 
 

34) 611 413 วัสดคุอมพอสิต 3(3-0-6) 
CLO1 เตรียมวัสดุที่มีสมบัติเฉพาะที่ดีและสามารถประยุกตใชในงานเฉพาะทางบางประเภทได 
CLO2 เลือกใชคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเสนใยหรือสารเสริมแรงอ่ืน และเมทริกซ ชนิดและ 
        ประเภทของเมทริกซ สำหรับการขึ้นรูปวัสดุคอมพอสิตได 
CLO3 ประยุกตใชหลักการการถายโอนแรงและการรับแรงจากภายนอก การกระจายแรงในวัสดุคอมพอสิตได 
CLO4 วิเคราะหสมบัติ เพื่อการออกแบบของวัสดุคอมพอสิตได 
 

35) 611 415 บรรจุภัณฑเบื้องตน 3(3-0-6) 
CLO3 วิเคราะหเพื่อการออกแบบและจัดทำตนแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหนาที่  
         การออกแบบ และขั้นตอนการผลิตได 
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36) 611 421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 2(2-0-4) 
CLO2 ประยุกตใชความรูดานการไซเคิลการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เพื่อกำหนดวิธีการหาสภาวะการข้ึนรูป 
        ที่เหมาะสมได 
CLO3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในกระบวนการและสมบัติของผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปได 
CLO4 วิเคราะหที่มาของปญหาและเสนอแนะแนวทางแกปญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอรได 
 

37) 611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 3(3-0-6) 
CLO3 จำแนกองคประกอบของสารเคลือบผิว ชนิดของสารยึดเกาะ ผงสี สารประกอบระเหย และ 
        สารเติมแตงของสารเคลือบผิวได 
CLO4 จำแนกประเภทของสารเคลือบผิวได 
CLO5 เลือกวิธีการทดสอบของสารเคลือบผิวได 
CLO6 ประยุกตใชงานสารเคลือบผิวไดในปจจุบันได 
 

38) 611 423 เทคโนโลยีการเชื่อมแนนและกาว 3(3-0-6) 
CLO2 จำแนกประเภทของกาวได 
CLO3 เลือกใชทฤษฎีเกี่ยวกับการยึดติดของกาวที่เหมาะสมกับวัสดุแตละชนิดได 
CLO4 จำแนกประเภทเทอรโมเซต กาวประเภทเทอรโมพลาสติก และกาวประเภทอิลาสโตเมอรได 
 

39) 611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสรางระดับนาโนและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร  
3(3-0-6) 
CLO3 เลือกใชเทคโนโลยีการสังเคราะหและการขึ้นรูปวัสดุระดับนาโนดวยวิธีตาง ๆ ได 
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CLO4 ประยุกตใชเทคโนโลยีการสังเคราะหและการขึ้นรูปวัสดุระดับนาโนดวยวิธีตาง ๆ ในขั้นตนของ 
         อุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอรได 
   

40) 611 432 เคมีสีและการวัดสี 2(2-0-4) 
CLO3 วิเคราะหเพื่อการเลือกใชเทคโนโลยีสีที่เหมาะสมกับการใชงานและกระบวนการผลิตได 
 

41) 611 433 เทคโนโลยีการยอมสีและการพิมพ 3(3-0-6) 
CLO3 วิเคราะหเพื่อเลือกใชและความคุมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการยอมและการพิมพ  
        ที่คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งทอได 
 

42) 611 434 เทคโนโลยีของยาง 2(2-0-4) 
CLO2 เลือกเทคนิคในการผสมและข้ึนรูปไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  
 

43) 611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3(3-0-6) 
CLO3 อธิบายกระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โครงสรางและการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี แกสธรรมชาติและน้ำมันดิบ ชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผลิตสาร
โอเลฟนและอโรมาติก แกสสังเคราะหและสารเคมีตาง ๆ ที่ไดจากแกสสังเคราะห อนุพันธของเอทิลีน 
โพรพิลีน บิวทาไดอีนและบิวทีนส การผลิตเบนซีน โทลูอีนและไซลีนส สารปโตรเคมีจากทรัพยากร 
ที่สรางขึ้นใหมได 

 
44) 611 452 การออกแบบและการจำลองแมพิมพ 3(2-2-5) 

CLO3 ประยุกตใชความรูดานการถายเทความรอนในแมพิมพและสมบัติการไหลของพอลิเมอรหลอมเหลว  
         มาใชในการวางแผนการออกแบบแมพิมพแบบตาง ๆ ได 
CLO4 ออกแบบแมพิมพโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบได 
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45) 611 453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
CLO4 เลือกและออกแบบผลิตผลิตภัณฑใหม โดยคำนึงถึงฟงกชันการใชงาน (Function) ความคุมคา 

(Economics) และรูปลักษณ (Appearance) ของผลิตภัณฑพลาสติกได 
CLO5 เลือกใชพลาสติกใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑจากปญหาที่กำหนดในแบบทดสอบยอยและการสอบได 
CLO6 ประยุกตใชวิศวกรรมกลศาสตรและสมบัติของพอลิเมอรรวมกันในการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกได 
 

46) 611 455 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
CLO1 วิเคราะหพลศาสตรของกระบวนการได 
CLO2 ออกแบบระบบควบคุมพ้ืนฐานสำหรับกระบวนการทางเคมีได 
 

47) 611 461 การแกปญหาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรเชิงบูรณาการ 3(2-3-4) 
 CLO2  ประยุกตการแกปญหาเชิงการจัดการและเชิงเทคนิคได 
 

48) 611 471 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
CLO3 อธิบายความรูและประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมดานปโตรเคมีและพอลิเมอรนอกเหนือไป 

       จากการเรียนรูภายในหองเรียนได 
 
 
 
 
 
 



                                                     329                                                          มคอ.2 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

49) 611 491 สัมมนา 1*(0-3-0)  

CLO2 วิเคราะหบทความและการหาขอมูลในสาขาอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลาสติก ยาง เสนใย กาว สี โลหะ  

       เซรามิกสและพอลิเมอรจากธรรมชาติ รวมทั้งสามารถเขาใจถึงแนวคิดที่สำคัญของบทความได 

CLO3 ประยุกตความรูมาอธิบายเนื้อหาในบทความได 
 

50) 611 492 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 

CLO6  ออกแบบวิธีวิจัยสำหรับการแกไขปญหาทางวิศวกรรมดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรได 
 

51) 611 493 โครงงานวิจัยตามคำแนะนำสำหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2 2*(0-6-0)  

CLO6  ประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรได 

 CLO7  แกไขปญหาทางวิศวกรรมดานปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรได 

 

52) 620 451 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 3(3-0-6) 

CLO4  วิเคราะหกระบวนการผลิตในระดับไมโครและนาโนแบบหลายขั้นตอนและสามารถออกแบบกระบวนการ 

           ผลิตเบื้องตนได 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หากปรับเกินกวา 1 ครั้ง ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอธิบายวาหลักสูตรมีปญหาหรืออุปสรรคใดจึงจำเปนตองปรับ CLOs มากกวา 1 ครัง้ 


