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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
สาขาวิชา    ฟิสิกส ์
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.รหัสและชื่อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Materials Science and Nanotechnology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Sc. (Materials Science and Nanotechnology) 

 
3. วิชาเอก 
 ไม่ม ี
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 134หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4ปี 
 5.2ภาษาท่ีใช้ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
 5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น- 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 ปรับปรุ งจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ 
นาโนเทคโนโลยี พ.ศ.2555 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี19/2560 วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ .ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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(2) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานท่ีใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส านักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคณุภาพของโรงงานผู้ประกอบการ 
(4) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของโรงงานผู้ประกอบการ 
(5) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายธีระพงษ์ พวงมะล ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Quantum Electronics) 
M.Sc. (Nanoelectronics) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2 นางนงลักษณ์ มีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Structural and 
Environmental Materials) 
B.Sc. (Ceramic Engineering) 

3 นางพาวินี กลางท่าไค่  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4 นางเยาวพา โฮโวล์ด  อาจารย ์
Dr. rer. Nat. (Polymer) 
M.Sc. (Polymer) 
วท.บ. (เคมี) 

5 นายวิรัตน ์เจริญบญุ  อาจารย ์
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
กระแสการพัฒนาที่มุ่งเน้นการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้

สามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างรู้เท่าทัน และมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยได้มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC (ASEAN Economic Community) เมื่อปี 2558 และ การก าหนดพื้นที่น าร่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาคหรือ EEC (Thailand’s Eastern Economic Corridor) เมื่อปี 
2560 เป็นต้น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ EEC ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมพื้นฐานใน
ปัจจุบัน อาทิ ยานยนต์ และส่วนประกอบ ปิโตรเคมี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนและยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมยายยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ ต้องพึ่งพานาโน
เทคโนโลยี เป็นต้น สถานการณ์ที่ส าคัญเหล่านี้ ส่งผลให้มีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาวางแผนพัฒนาหลักสูตร ให้สามารถผลิต
บุคคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนส่งผลให้สังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แข่งขัน

กันด้วยความรู้ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าเรียนในช้ันเรียนจะมีความส าคัญน้อยลง
ไปเรื่อยๆ เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นออนไลน์ เช่น จาก KHAN Academy หรือ Open 
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Courseware ที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เนื้อหารายวิชา แบบฝึกหัด วิดีทัศน์การสอน และตัวอย่างข้อสอบฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้น
น าของโลก เช่น MIT, Harvard, และ Cambridge เป็นต้นผู้สอนจึงต้องปรับตัวจากการเป็นเพียงผู้สอนให้กลายเป็น Coach 
ส าหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความใฝ่อยากเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังต้องวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความคิดเชิง
บวก มีความพอเพียง มีจิตที่เป็นสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและประเทศชาติมากกว่าส่วนตนอีกด้วย 
 
12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรต้องจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่

กล่าวถึงสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งในทางบวกและลบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในด้านก าลังคน และความรู้ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้า นพลังงานและนาโนเทคโนโลยีที่
นอกเหนือไปจากรายวิชาแกน รายวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีต่อยอดไปจาก
เดิมได้ส่งผลในการพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2567 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้เรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ด ีมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี ผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ที่สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคม 
ภูมิภาค ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลนอกจากนี้ หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มี
การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดของประเทศได้ 
 
 
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1การบริหารจัดการหลักสูตร 
ไม่ม ี
13.2กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่ม ี
13.3กลุ่มวิชา/รายวิชาหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาในหลักสูตรนี้ 
ไม่ม ี
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1ปรัชญา ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้และทักษะ พร้อมส าหรับการท างาน รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์
แก้ปัญหา ซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนสร้างบัณฑิต
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน 

1.2วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งขั้นตอนกระบวนการการท าวิจัยขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลซึ่งสามารถน าและ

เชื่อมโยงไปสู่การวิจัยขั้นสูงและการท างานในภาคอุตสาหกรรม 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ในการ

แก้ปัญหาการท างานได้ 
(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

สมัยใหม่ 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพมีความรบัผิดชอบ มีภาวะผู้น า และมีทักษะความพร้อมดา้น

สังคม ท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไมต่่ า
กว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ท่ี สกอ. 
ก าหนด 

พัฒนาหลักสตูรโดยการน ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยีมาประกอบการพัฒนา
หลักสตูร 

- หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีและไดร้ับการ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรในฐานข้อมูลของ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลย ี

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในความต้องการดา้น
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของบณัฑิตโดย
เฉลี่ยในระดับด ี

พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นให้
นักศึกษาสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นการเรยีนการสอนโดย
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

คณาจารย์น าผลการประเมินของ
นักศึกษามาใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อพัฒนาวิธีการสอน 

- ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาในแตล่ะรายวิชามีค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0 

มุ่งให้นักศึกษาสัมผัสประสบการณ์
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริงและการท างานวิจัย 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม้ี
ความทันสมัย นักศึกษาสามารถเขา้ถึง
สื่อได้ง่ายและทั่วถึง 

- ผลิตและปรบัปรุงเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ต ารา คู่มือ ให้ครบทุก
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา สห
กิจศึกษา หรือวิชาโครงงานวิจัย
ทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลย ี

รายวิชา นักศึกษาสามารถเข้ามาศกึษา
เนื้อหาผ่านระบบอินเตอร์เนต็ได ้
- ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ 
3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

การพัฒนานักศึกษา และการส่งเสริม
บรรยากาศวิชาการในสาขาวิชา 

มีการจัดสัมมนาวิชาการโดยอาจารย์
และนักศึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญจาก
หน่วยงานภายนอก 

- จ านวนนักศึกษาท่ีไปเสนอผลงาน
ระดับประเทศ 
- จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเข้าศกึษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นได ้
- จ านวนการจัดสมัมนาวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาค การศกึษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห ์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ (ภาคฤดรู้อน)  ไม่ม ี
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่ ส าหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1ของสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีมีผลการเรียนต่ ามาก โดยเฉพาะผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์ คณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนได้ระบุว่า สาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ านั้น เป็นเพราะความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนยังไม่พร้อมส าหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

(2) การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีรูปแบบแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น ต้อง
ดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องเข้าร่วม นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้จึงท าให้ผลการเรียนตกต่ า 

(3) การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ในด้านการอ่าน ฟัง เขียน และพูดยังไม่ดีพอ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) สาขาวิชาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอส าหรับใช้

ในการเรียนวิชาทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง โดยจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

(2) มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปฏิบัติตัวระหว่างท่ีศึกษาเล่าเรียน การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และกระตุน้
ให้นักศึกษามีความตื่นตัวพร้อมที่จะยอมรับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 

(3) ให้นักศึกษารู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาปัญหาทุกด้าน 
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(4) สอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและฝึกให้อ่านต าราที่เป็นภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริมทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 50 50 50 50 50 
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ช้ันปีท่ี 2  50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 3   50 50 50 
ช้ันปีท่ี 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

 
2.6งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทน 

และวัสด ุ
700,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 

งบครุภัณฑ ์ 200,000 500,000 1,000,000 2,400,000 2,400,000 
งบด าเนินการ (พัฒนา 

การเรยีนการสอน  
พัฒนานักศึกษา 

ทุนการศึกษา ฯลฯ) 

300,000 700,000 1,000,000 1,400,000 1,400,000 

รวมรายจ่าย 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =96,000บาท 

 
2.7ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน การศึกษาด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
2.8การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา

ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัยพ.ศ. 
2541หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต 
2.2กลุ่มวิชาบังคับ 

แผนปกติ 48 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 51 หน่วยกิต 

2.3กลุ่มวิชาเลือก 
แผนปกติ 15 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
3.1.3รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

*000101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
English I 

*000102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
English II 

*000103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
English III 

*000104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
English IV 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 

Leadership and Management 
*000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

Multiculturalism 
(3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

*000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
Creative Entrepreneurs 
 

*SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
Science from Local Wisdom 

*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 

*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
Science Communication 
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000160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน - 
Basic Computer and Information Technology 

 

หมายเหตุ: รายวิชา 000160เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 
หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับ
หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000160ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
(ภาคผนวก 12) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต 
 

**SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physicsl Science 

**SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-2-1) 
 Biology for Physicsl Science Laboratory 

**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
General Chemistry I 

**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory I 

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
General Chemistry II 

**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory II 

**SC401 201 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
Calculus for Physical Science I 

**SC401 202 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
Calculus for Physical Science II 

**SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
Differential Equations 

**SC602 002 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
Basic Statistics 

**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
General Physics I 

 
**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 

General Physics II 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 

General Physics Laboratory I 
**SC501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 

General Physics Laboratory II 
     *411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 

Technical English for Science and Technology II 
 

(2) กลุ่มวิชาบังคับ 
 แผนปกติ 48 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา 51 หน่วยกิต 
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 **SC521 352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Science 

 **SC522 311 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structure and Properties of Materials I 

 **SC522 312 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
  Structure and Properties of Materials II 
 *SC522 313 กลศาสตร์ควอนตมัขั้นแนะน าส าหรับวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Introduction to Quantum Mechanics for Materials Science and Nanotechnology 
 **SC522 314 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology I 
 **SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Materials Characterization 
 **SC522 356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Materials Processing 
 **SC522 383 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 

 Materials Science Laboratory I 
 **SC522 384 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 

 Materials Science Laboratory II 
 **SC523 315 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 
 **SC523 316 ผลึกศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Crystallography 
 **SC523 317 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
   Nanoscience and Nanotechnology II 
 **SC523 319 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
   Matals and Alloys 
 **SC523 321 พอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
   Polymers 
 **SC523 351 เซรามิกส ์ 3(3-0-6) 
   Ceramics 
 **SC523 385 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory III 
 **SC523 386 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory IV 
 **SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 1(1-0-2) 
   Seminar in Materials Science and Nanotechnology 

แผนปกติ 
**SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 4(0-12-6) 

Project in Materials Science and Nanotechnology 
แผนสหกิจศกึษา 
**SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 7 หน่วยกิต 

Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
 

(3) กลุ่มวิชาเลือก 
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 แผนปกติ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ดังรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่าท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีเลือกเรียน 

**SC502 252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Energy Science 

**SC512 115 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-5) 
 Electronics 

*SC512 251 การฝึกงานในโรงงาน 1(0-3-1) 
 Workshop Practice 

**SC522 451 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 

*SC523 411 จลนศาสตร์ของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Kinetic of Material 

**SC523 412 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science I 

**SC523 413 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science II 
 

**SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 

 **SC523 415 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
   Composite Materials 

**SC523 416 การกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 Corrosions 

**SC523 452 กระบวนการผลติโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Processing 

**SC523 453 วัสดุแมเ่หล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 

**SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics 

**SC523 455 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor Technology 

**SC523 456 นาโนฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
 Nanophysics 

**SC523 457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไ่ด้ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Science and Technology in Advanced Rechargeable Batteries 

**SC523 458 กระบวนการผลติเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
**SC523 459 วัสดุศาสตรเ์ชิงค านวณ 3(3-0-6) 

 Computational Materials Science 
**SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electroceramics Materials 
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**SC523 462 กระบวนการผลติพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 

**SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Biotechnology 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น โดย

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

000xxx  สามตัวแรก  หมายถึง  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป/สถาบันภาษา 
411xxx  สามตัวแรก  หมายถึง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
SCxxxxxx หมายถึง รหัสวิชาใหม่ท่ีใช้ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์มีความหมายดังต่อไปนี ้
ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 แสดงรหสัสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ 

เลข 00  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์
เลข 10  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา  
เลข 20  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาเคมี  
เลข 40  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
เลข 50  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาฟิสิกส ์
เลข 51  หมายถึงรายวิชาที่เปดิสอนเฉพาะในหลักสูตรฟิสิกส ์
เลข 52  หมายถึงรายวิชาในสาขาวิชาวสัดศุาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี
เลข 60  หมายถึงรายวิชาที่สอนโดยสาขาวิชาสถิต ิ

ตัวเลขหลักที่ 3 แสดงระดับของวิชา หรือระดับชั้นปีในการศึกษา 
เลข 1  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 1 
เลข 2  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 2 
เลข 3  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 3 
เลข 4 และ 7  หมายถึงวิชาที่ท าการสอนในช้ันปีท่ี 4 

ตัวเลขหลักที่ 4 แสดงประเภทของรายวิชา 
เลข 1  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 2,3,4  หมายถึง วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ตัวเลขหลักที่ 5 และ 6 แสดงล าดับของรายวิชา 
 ส าหรับตัวเลขหลักที่ 6 มีความหมายเฉพาะถึงภาคเรียนที่เปิดสอน 

เลขคี่ 1 35 7และ9 หมายถึง เปิดสอนในภาคเรียนต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 
เลขคู่ 2 46และ8  หมายถึง เปิดสอนในภาคเรียนปลาย/ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมายเหตุ: * เป็นรายวิชาใหม ่
 **เป็นรายวิชาเปลีย่นแปลงใหม ่

  รายวิชาควบ  หมายถึง รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 *000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  English I 
 **SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
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  Biology for Physical Science 
 **SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 **SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 **SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 
 **SC401 201 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 **SC501 001 ฟืสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Physics I 
 **SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 

รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 18 
รวมหน่วยกิตสะสม 18 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 *000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  English II 
 **SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 **SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 **SC401 202 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 **SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Physics II 
 **SC501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 **SC521 352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Materials Science 

รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 17 
รวมหน่วยกิตสะสม 35 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

*000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
**SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
**SC522 311 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
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 Structure and Properties of Materials I 
 
*SC522 313 กลศาสตร์ควอนตมัขั้นแนะน าส าหรับวัสดุศาสตร์และ 3(3-0-6) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Introduction to Quantum Mechanics for Meterials Science 
 and Nanotechnology 
**SC522 383 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory I 
**SC602 002 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 19 
  รวมหน่วยกิตสะสม 54 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

    *000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
  English IV 
 *SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom 
 **SC522 312 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
  Structureas and Properties of Materials II 
 **SC522 314 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology I 
 **SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Meterials Characterization 
 **SC522 356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Materials Processing 
 **SC522 384 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory II 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 19 
   รวมหน่วยกิตสะสม 73 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

      *411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Technical English for Science and Technology II 
 **SC523 315 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 
 **SC523 317 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology II 
 
 **SC523 319 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
  Metals and Alloys 
 **SC523 321 พอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
  Polymers 
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 **SC523 351 เซรามิกส ์ 3(3-0-6) 
  Ceramics 
 **SC523 385 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory III 

รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 19 
รวมหน่วยกิตสะสม 92 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
     *000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 *SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
  Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
 *SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Science Communication 
 **SC523 316 ผลึกศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Crystallography 
 **SC523 386 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory IV 
    SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
  Electives in Materials Science 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 19 
   รวมหน่วยกิตสะสม 111 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1แผนปกติ 

     *000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 **SC524 761 สัมนนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 1(1-0-2) 
  Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 **SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 4(0-12-6) 
  Project in Materials Science and Nanotechnology 
 SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
  Electives in Materials Science 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 14 
   รวมหน่วยกิตสะสม 125 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 แผนสหกิจศึกษา 
     *000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 **SC524 761 สัมนนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 1(1-0-2) 
  Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
  Electives in Materials Science 
 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
  Free Elective 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 16 
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   รวมหน่วยกิตสะสม 127 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 แผนปกติ 

 SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
  Electives in Materials Science 
 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
  Free Elective 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 9 
   รวมหน่วยกิตสะสม 134 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา 

 **SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 7 หน่วยกิต 
  Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
  รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 7 
   รวมหน่วยกิตสะสม 134 
 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

*000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day life and 
learning 
 
*000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรยีนในระดบัท่ีสูงขึน้
จากท่ีเรียนในวิชา 000 101  
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day life and 
learning at a higher level than the course 000101 
 
*000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอและอภิปรายได้ในชีวิตประจ าวันการเรียนและอาชีพ 
 Development of reading, writing, speaing, listening, presenting, and discussing in every- day life, 
learning, and occupation 
 
*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103 
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 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับ
ที่สูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา  000 103  
 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation at a higher level than the course 000103 
 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและการท างานเป็น
ทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการ เปลี่ยนแปลง การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team 
building and team working, principle and  theories of management, selfmanagement, crisis management, 
change management, conflict management, strategic management, development of leadership and  
management 
 
*000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วัฒนธรรมและความหลายหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัติน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This culture and Isan vulture, 
impact of cultural changers on society and human way of life 
 
*000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสร้าง
แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์และเครื่องหมายการค้า การบัญชี
เบื้องต้น การช าระภาษีและการประเมินผลประกอบการ 
 Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, basic 
accounting, tax payment, and business evaluation 
 
*411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Technical English for Science and Technology II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จ าเป็นในการเรียนและการท างานในระดับที่สูงโดยเน้นใน
บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Development of listening, speaking reading and, writing essential in learning and working at an 
advanced level pertinent to sciences and technology 
 
*SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Science from Local  Wisdom 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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 ความหมาย แนวคิด และหลักการของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นฐาน 

 Definition, concept and principle of science and local wisdom, types of local wisdom, 
relationship between local wisdom and scientific knowledge, development of local wisdom using scientific 
knowledge 
 
*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมาย แนวคิด และบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆ ด้าน เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตร และสุขภาพ 
ตลอดจนจริยธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 Definitions, concepts and roles of science, technology and innovation on the sustainable 
developments, the study of science technology and innovation on the sustainable developments in various 
aspects such as environment, energy, agriculture and health together with ethics and protection of intellectual 
property as a result of technology and innovation 
*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Science Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ความส าคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการสื่อสารเชิง
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์สื่อและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข่าวทางวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์บทความทาง
วิทยาศาสตร์การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์การพูดทางวิทยาศาสตร์ สื่อทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอแบบปากเปล่า การน าเสนอแบบ
โปสเตอร์การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
 Basic of science communication, importance of science communication, problems of science 
communication, analysis of scientific media and data, science news, science fiction films, scientific article, 
scientific writing, science talk, science media, oral presentation, poster presentation, application of scientific 
knowledge in problem solving decision 
 
**SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ล าดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจากเซลล์ไปถึง
ร่างกายหลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิตสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from cells to 
organisms, reproduction and development of organisms, principles of chemistry of life, basicphysiology of 
plants and animals, genetics and molecular biology, ecology and natural resources conservation 

 
**SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-2-1) 
 Biology for Physical Science Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา SC101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ1 
Laboratary experiments to accompany SC101 009 Biology for Physical Science 
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**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีแก๊ส ของแข็งของเหลวและสารละลายเคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์
ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 

Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, chemical 
thermodynamics, electron transferring system 

 
**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 001เคมท่ัีวไป 1 
Laboratary experiments related to contents in SC201 002 General Chemistry I 

 
**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีสมดุลไอออนตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟโลหะทรานซิชันเคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์ขั้นแนะน า เคมีกับสิ่งแวดล้อม 

Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative 
elements, transition metals, nuclear chemistry, introduction to organic chemistry, environmental chemistry 
 
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 003 เคมีทั่วไป 2 
Laboratary experiments related to contents in SC201 003 General Chemistry II 
 

**SC401 201 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและ
การประยุกต์ ปริพันธ์ 

Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives and 
their applications, integrals 
 
**SC401 202 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC401 201 

เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนนันต์ของจ านวนจริง 

Techniques of integration, applications of integration of variable, function of several variables, 
limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series of real numbers 
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**SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC401 202 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟู
เรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

First order differential equations, second order differential equations, higher order differential 
equations and applications, linear differential equations with variable coefficients, system of linear differential 
equations, Laplace transforms and applications, Fourier series, boundary value problems, elementary partial 
differential equations  
 
**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออ
สซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and energy, 
oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, heat and thermodynamics 
 
**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็ก
สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of electrostatic field and 
magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric current and electronics, wave motion, sound 
wave, electromagnetic wave, optics, modern physics 
 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลลัสของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องช่ังความ
ถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้กฏของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงเส้น การ
สั่นพ้องในท่ออากาศ และการทดลองของเมลด์ 
 Measurement and data analysis, composition of forces, Young’ s modulus, simple pendulum, 
westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’ s law, rotational dynamics, 
coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s experiment 
 
**SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจรอาร์ซีมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของ
กระจกเว้าและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและ
กระจกราบ สเปกโตรมิเตอร์ และวงแหวนของนิวตัน 
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 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC circuit, multimeter, oscilloscope, determination 
of focal lengths of concave and convex spherical mirrors, determination of focal lengths of concave and 
convex lens,determination of the refractive index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 
spectrometer, Newton’s ring 
 
**SC502252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 

 Introduction to Energy Science 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และSC501 002  

วิกฤติการณ์พลังงาน สภาวะโลกร้อน พลังงานที่ยั่งยืน ศักยภาพและปัญหาของแหล่งพลังงานต่างๆ แหล่ง
พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ได้ และที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ เช้ือเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานน้ า พลังงานลม ชีวเช้ือเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ การกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน 

Energy crisis, global warming, sustainable energy, potential and problems of various energy 
sources, renewable and nonrenewable energy sources, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, geothermal 
energy, hydropower, wind power, biofuels, solar energy, nuclear energy, energy storage and energy harvesters 

 
**SC512 115 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Electronics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 ฉนวน ตัวน า และสารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรโอเปอร์เรชันนอลแอมปลิไฟเออร์ 
ดิจิทัลลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล วงจรดิจิทัลอินติเกรทเซอร์กิต 
 Insulators, conductors and semiconductors, diode, transistor, circuits analysis, operational 
amplifiers, digital logic, combinatorial circuits, sequential circuits, digital integrated circuits 
 
*SC512 251 การฝึกงานในโรงงาน 1(0-3-1) 
 Workshop Practices 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกงานในโรงงาน การสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
 Practical training in workshop, constructing and repairing simple scientific instruments 
 
**SC521 352 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โครงสร้างอะตอมและพันธะระหว่างอะตอมขั้นแนะน า โครงสร้างของของแข็งผลึก ความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง 
สมบัติเชิงกลของวัสดุ แผนภาพเฟส โลหะและโลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ คอมโพสิต การกัดกร่อนและเสื่อมสลายของวัสดุ 
สมบัติต่างๆ ของวัสดุ 
 Introduction to atomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline solids, 
imperfections in solids, mechanical properties of materials, phase diagrams, metals and alloys, ceramics, 
polymers, composite, corrosion and degradation of materials, other properties of materials 
 
**SC522 311 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 
 โครงสร้างผลึก การค านวณโครงสร้างผลกึ ระนาบแลททิซ ปริภูมิส่วนกลับความร้อนจ าเพาะและความจุ ค่าคงท่ี
ไดอิเล็กตริก ความเค้นและความเครียด 
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 Crystal structure, crystallographic computation, lattice planes, reciprocal space, specific heat 
and capacity, dielectric constant, stress and strain 
 
**SC522 312 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 311 
 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ โครงสร้างผลึกและรูปแบบการเลี้ยวเบน สมบัติเชิงแสงของวัสดุ สมบัติเชิงไฟฟ้า 
สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงแม่เหล็ก 
 X- ray diffraction, crystal structure and diffraction pattern, optical property of materials, 
electrical property, thermal property, magnetic property 
 
*SC522 313 กลศาสตร์ควอนตัมขั้นแนะน าส าหรับวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Introduction to Quantum Mechanics for Materials Science and Nanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 
 ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค สัจพจน์ทั่วไปทางกลศาสตร์ควอนตัม ตัวด าเนินการ  ค่าเจาะจงและฟังก์ชันค่า
เจาะจง ความหนาแน่นความน่าจะเป็น สมการชโรดิงเจอร์ชนิดไม่ขึ้นกับเวลา อิเล็กตรอนอิสระ ไฮโดรเจนอะตอม ฟังก์ชันคลื่น 
ออร์บิทัลเชิงอะตอม แบบจ าลองของอนุภาคในกล่องหนึ่งมิติ อิเล็กตรอนภายใต้ศักย์ไฟฟ้าแบบคาบ ทฤษฏีแถบพลังงานของ
ของแข็ง ควอนตัมเวลล์ ควอนตัมไวร์ ควอนตัมดอท รอยต่อทัลเนลและการประยุกต์ สิ่งประดิษฐ์เชิงควอนตัม 
 Wave- particle duality, general postulates of quantum mechanics, operators, eigenvalues and 
eigen functions, probability density, time-independent Schrödinger’s equation, free electrons, hydrogen atom, 
wave functions, atomic orbital, one- dimensional particle- in- a- box model, electrons in a periodic potential, 
band theory of solids, quantum well, quantum wire, quantum dot, tunnel junctions and applications of 
tunneling, quantum devices 
 
**SC522 314 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology I 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 313 
 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์นาโน วิทยาศาสตร์นาโนในธรรมชาติ ปรากฎการณ์ที่ขึ้นกับขนาดและรูปทรง 
สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน อะตอมเดี่ยว อนุภาคนาโน บัลค์ อิเล็กตรอนอิสระ อนุภาคในกล่องหนึ่งมิติ วัสดุโครงสร้างระดับนาโน 
ควอนตัมทันเนลลิ่งและการประยุกต์ กระบวนการผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะในวัสดุที่มีโครงสร้างในระดับนาโน วัสดุนาโน
คาร์บอน วัสดุนาโนแม่เหล็กวัสดุนาโนโลหะออกไซด์ 
 Evolution of nanoscience, nanoscience in nature, size and shape dependent phenomena, 
characteristic properties of nanomaterials, single atom, nanoparticle, bulk, free electron, a particle in a one-
dimensional box, nanostructured materials, quantum tunneling and applications, fabrication and 
characterization of nanostructured materials, carbon nanomaterial, magnetic nanomaterials, metal oxide 
nanomaterials 
 
**SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 311 หรือ SC513121 หรือ รายวิชาควบ SC513121 
 เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ขั้นแนะน า เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การเตรียมช้ินงานส าหรับกล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบอ่ืนๆ 
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 Introductionto X-ray diffraction technique, optical microscope technique, sample preparation 
for optical microscopy, fundamentals of scanning electron microscope, fundamentals of transmission electron 
microscope,and other materials characterization techniques 
 
**SC522 356 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการผลิตวัสดุขั้นแนะน า วัสดุเริ่มต้น กระบวนการหลอม กระบวนการขึ้นรูปของแข็งขั้นแนะน า 
กระบวนการขึ้นรูปผง กระบวนทางผลิตโดยใช้สารละลายและการกระจายตัว กระบวนการผลิตโดยใช้ไอสาร 

Introduction to material processing, starting materials, melt processes, introduction to solid 
processes, powder processes, solution and dispersion processes, vapor processes 
 
**SC522 383 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
 MaterialScience Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการเขียนรายงานผลการทดลอง การออกแบบการทดลองการทดสอบแรง
ดึง การทดสอบสมบัติเชิงพลวัติ การวัดอุณหภูมิตัวเก็บประจไุฟฟ้าแบบดีแอลอี การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุการหาคา่
ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะการทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงค านวณ 

Savety in laboratory and report writing of the experimental results, experimental design, tensile 
testing, dynamic property testing,temperature measurement, DLE capacitor, microstructure analysis, density 
and specific gravity measurement, dielectric measurement, computational calculation 
**SC522 384 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
 Material Science Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การสังเคราะห์พอลิเมอร์การหาน้ าหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค จีพีซี การชุบด้วยไฟฟ้าการวัดค่าการน า
ความร้อน การขึ้นรูปเซรามิกการวัดการน าความร้อนด้วยวิธีหัววัดแบบสี่จุด สเตอรีโอโปรเจ็ตชันการวัดความแข็งของวัสดุ การ
ศึกษาฮิสเตอริซิสลูปการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Polymer synthesis, determination of polymer molecular weight by GPC technique, 
electroplating, thermal conductivity measurements,ceramic processing, thermal conductivity measurements 
by using 4-point probe, stereoprojection, hardness of materials, hysteresis loop study, analyzing and presenting 
data with computer programs 

 
**SC522 451 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

นิยามของวัสดุนาโน การจ าแนกประเภทของวัสดุนาโน ผลของขนาดในระดับนาโนต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเชิงแสง เชิงกล ไฟฟ้า และแม่เหล็ก วัสดุนาโนคาร์บอน วัสดุนาโนแม่เหล็ก วัสดุนาโนโลหะออกไซด์  วัสดุนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุนาโนในกลุ่มโครงสร้างแบบ 2 มิติ เป็นต้น 

Definition of nanomaterial, classification of nanomaterials, effects of nanoscale dimensions on 
physical, optical, mechanical, electrical and magnetic properties of nanomaterials, carbon nanomaterials, 
magnetic nanomaterials, metal oxide nanomaterials, nanoelectronic materials and two- dimensional 
nanomaterials 

 
**SC523 315 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
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 Thermodynamics of Materials 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 อุณหพลศาสตร์ขั้นแนะน า กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สอง ฟังก์ชันเสริม ความจุความร้อน เอนทัลปี และกฎข้อสาม 
สมดุลเฟสในระบบองค์ประกอบเดี่ยว พฤติกรรมของก๊าซและของสารละลาย พลังงานอิสระกิบส์และเฟสไดอะแกรมของระบบที่
มีสาร 2 ชนิด ระบบสาร 3 ชนิด ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับเฟสข้นบริสุทธิ์และก๊าซ สมดุลปฏิกิริยาในระบบซึ่งมีองค์ประกอบใน
สารละลายข้น 
 Introduction to thermodynamics, the first law, the second law, auxiliary function, heat capacity, 
enthalpy and the third law, phase equilibrium in a one component system, behavior of gases and solutions, 
Gibbs free energy and phase diagram of binary systems, ternary systems, reactions involving pure condensed 
phases and a gaseous phase, reaction equilibria in systems containing components in condense solution 
 
**SC523 316 ผลึกศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Crystallography 
เงื่อนไขของรายวิชา :SC521 352 
 ลักษณะเฉพาะของผลึกและแลตทิซผลึก แลตทิซแบบสองมิติ แลตทิซแบบสามมิติ ระนาบผลึก รูปแบบการ
สมมาตร ทฤษฎีกลุ่มจุด แลตทิซส่วนกลับ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในโครงสร้างผลึก 
 Characteristics of crystal and crystal lattices, two-  dimensional lattices, three- dimensional 
lattices, crystal plane, symmetry forms, point groups theory, reciprocal lattice, X- ray diffraction in crystal 
structure 
 
**SC523 317 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 314 
 การสังเคราะห์ทางเคมีและการดัดแปรวัสดุนาโนประเภทของกระบวนการสังเคราะห์การก่อตัวเองโดยธรรมชาติ 
การดัดแปรพื้นผิววัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตและการประยุกต์ชีววิทยาของเซลล์และสารชีวโมเลกุลขั้นแนะน า ธรรมชาติและ
ชีวภาพระดับนาโนความเช่ือมโยงของการแพทย์และชีววิทยากับวิทยาศาสตร์ระดับนาโน การประยุกต์นาโนไบโอเทคโนโลยี 
 Chemical synthesis and modification of nanomaterial, types of synthesis processes, self-
assembly, surface modification, pnanocomposites and their applications, introduction to cell biology and 
biomolecules, natural and nanobioscience, interface of medicine and biology with nanoscale sciences, 
applications of nanobiotechnology 
 
**SC523 319 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 312 
 โครงสร้างโดยทั่วไปของโลหะความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพันธะและสมบัติของโลหะบริสุทธิ์ระบบโลหะผสม
เสถียรภาพของเฟสในโลหะผสมสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสมกลไกเพิ่มความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสมกระบวนการ
ผลิตโลหะโลหกรรมผงแผนภาพเฟสของโลหะผสมระบบเหล็กคาร์บอนการอบความร้อนเหล็กกล้าเหล็กหล่อโลหะผสมนอกกลุ่ม
เหล็กและการอบความร้อนการเคลือบผิวและการต้านทานการสึกหรอของโลหะการกัดกร่อนของโลหะ 
 Typical metallic structures, relation between structure bonding and properties of pure metals, 
alloys systems, phase stability in alloys, mechanical properties of metals and alloys, strengthening 
mechanisms in metals and alloys,metal processing, powder metallurgy, alloys phase diagrams, iron- carbon 
system, heat treatment of steel, cast iron, nonferrous alloys and heat treatment, surface coating and wear 
resistance of metals, corrosion of metals 
 
**SC523 321 พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
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 Polymers 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC521 352 
 บทน าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พันธะเคมีและโครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ น้ าหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์และจลนพลศาสตร์พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่
อนุมูลอิสระ พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ไอออนิก สารเติมแต่ง 
 Introduction to polymer science, chemical bond and structure of polymer, polymer properties, 
molecular weight of polymer, polymerizations and kinetics,step polymerization, free radical polymerization, 
ionic chain polymerization, additives 
 
**SC523 351 เซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Ceramics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

เซรามิกขั้นแนะน า พันธะและโครงสร้างของเซรามิก เทอร์โมไดนามิกส์ของเซรามิก ต าหนิ การแพร่และการน า
ไฟฟ้าของเซรามิก การเผาผนึกกันเป็นก้อนและการเติบโตของเกรน สมบัติเชิงกลและความร้อนของเซรามิก สมบัติทางไฟฟ้าและ
สมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิก สมบัติเชิงแสงของเซรามิก  

Introduction to ceramics, bonding and structures of ceramics, thermodynamics of ceramics, 
defects, diffusion and electrical conductivity of ceramics, sintering and grain growth, mechanical and thermal 
properties of ceramics, electrical and magnetic properties of ceramics, optical properties of ceramics 
 
**SC523 385 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การหล่อโลหะ การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโน การเตรียมฟิล์มอะลูมิเนียมด้วยวิธีไอระเหยการวัดค่าศักย์ซีตา
การวิเคราะห์เฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ การวัดขนาดอนุภาคด้วยการกระเจิงทาง
แสงการวัดสมบัติแม่เหล็ก ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น การขึ้นรูปฟิล์มบาง 
 Metal casting, nano- particle synthesis, aluminum films synthesis by sputtering method, Zeta 
potential measurement, phase identification by X- Ray diffraction, measurements of Li- ion battery, particle 
size analysis by light scattering method, magnetic property measurements, density functional theory, thin film 
processing 
 
**SC523 386 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเคลือบผลึกในเซรามิก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเทคนิคจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนท์ การ
ขึ้นรูปด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง การวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ การวัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ กล้องจุลทรรศน์แรง
อะตอม การวัดขนาดผลึกด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พลศาสตร์เชิงโมเลกุล 
 Crystals glazing in ceramics, scanning electron microscope, fluorescent Microscopy, 
electrospinning of ceramic fiber, measurement of solar cells efficiency, capacitor- voltage measurements, 
atomic force microscope, crystallite size analysis by XRD, molecular dynamics 
 
*SC523 411 จลนศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Kinetic of Material 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 311 
 อุณหพลศาสตร์ที่ผันกลับไม่ได้ การส่งถ่ายโดยการแพร่ การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจาก
กระบวนปรากฎการณ์การแพร่และไม่แพร่ 
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 Irreversible thermodynamics, diffusion transport, phase transformation, microstructural changes 
from diffusion and diffusionless phenomena 
 
**SC523 412 เร่ืองคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology 
 
**SC523 413 เร่ืองคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology 
 
**SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 354 
 ทบทวนการหาลักษณะเฉพาะขั้นพื้นฐานของวัสดุ อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนหรือไอออนกับช้ินงาน ทฤษฎี
การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน  เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่านข้ันสูง การตีความหมายจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคอื่นๆในการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุขั้นสูง 
 Review on basic materials characterization, interactions between electrons/ ions and 
specimens, theory of electron diffraction, advanced techniques in scanning electron microscopy, advanced 
techniques in transmission electron microscopy, transmission electron microscope image interpretation, other 
techniques in advanced materials characterization 
 
**SC523 415 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
 Composite Materials 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC521 352 
 วัสดุเชิงประกอบขั้นแนะน า ตัวเสริมแรงและเมทริกซ์ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัตขิองวัสดุเชิงประกอบ การเตรียมวสัดุ
เชิงประกอบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ การเสียรูปของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติของรอยต่อและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ 
 Introduction to composite materials, reinforcements and matrices, factors affecting the 
characteristics of composite materials, fabrications of composite materials, properties of composite materials, 
deformation of composite materials, interface properties and applications of composite materials 
**SC523 416 การกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 Corrosions 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC522 311 
 พื้นฐานการกัดกร่อน รอยต่อที่มีประจุ ทบทวนอุณหพลศาสตร์ เซลล์เคมีไฟฟ้าและการกัดกร่อนแบบกัลวานิก 
แผนภาพพัวเบกซ์ จลศาสตร์ของการกัดกร่อน โพลาไรเซชันท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้น และการแพร่ พาสสิวิตี้ การกัดกร่อนท่ีท า
ให้เกิดรอยแยกและรู การกัดกร่อนเชิงกล สารยับยั้งการกัดกร่อน การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นหลังจากเคลือบสารอินทรีย์ อิมพีแดนซ์
กระแสสลับ การเกิดออกซิเดชันในสภาวะมีแก๊สและอุณหภูมิสูง หัวข้อพิเศษในการกัดกร่อน ประโยชน์ของการกัดกร่อน 
 Corrosion basics, charged interface, a review of thermodynamics, electrochemical cells and 
galvanic corrosion, Pourbaix diagrams, kinetics of corrosion, concentration polarization and diffusion, passivity, 
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crevice corrosion and pitting, mechanically assisted corrosion, corrosion inhibitors, corrosion under organic 
coatings, AC impedance, high-temperature gaseous oxidation, special topics in corrosion, beneficial aspects of 
corrosion 
 
**SC523 452 กระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

มูลฐานของการเสียรูป ผลกระทบของแรงเสียดทาน การดึง การอัด ผ่านเกลียว การตีขึ้นรูป การรีด การดัด 
การขึ้นรูปขณะร้อน การขึ้นรูปแบบพลาสติกยิ่งยวด การเชื่อม โลหะการของการเช่ือม การตรวจสอบแนวรอยเช่ือม 

Deformation fundamental, friction effect, drawing, extrusion, forging, rolling, bending, 
thermoforming, superplastic forming, welding metallurgy, weld inspection 
 
**SC523 453 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 002 

แนวคิดขั้นพื้นฐาน โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม แม่เหล็กไดอา แม่เหล็กพารา แม่เหล็กเฟอโร แม่เหล็กแอนติ
เฟอโร แม่เหล็กเฟอรี แอนไอโซโทรปีแม่เหล็ก โดเมนแม่เหล็ก แม่เหล็กระดับนาโน วัสดุแม่เหล็กอ่อน วัสดุแม่เหล็กแข็ง การ
บันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก  

Basic concepts, magnetic moments of atoms, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, 
antiferromagnetism, ferrimagnetism, magnetic anisotropy, magnetic domain, nanomagnetism, soft and hard 
magnetic materials, magnetic recording 
 
**SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC521 352 

 อนุภาคและคลื่น กลศาสตร์เชิงคลื่น วัสดุส าหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโต เทคนิคการเตรียมการ
ประดิษฐ์และการวัดสมบัติส าหรับโครงสร้างนาโน การขนส่งอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน าและโครงสร้างนาโน อิเล็กตรอนใน
โครงสร้างมิติต่ า อุปกรณ์โครงสร้างนาโน 

Particles and waves, wave mechanics, materials for nanoelectronics, growth, fabrication and 
measurement techniques for nanostructure, electron transport in semiconductors and nanostructures, 
electrons in traditional low-dimensional structure, nanostructure devices 
 
**SC523 455 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor Technology 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117 หรือ SC522 313 

โครงสร้างของผลึก ประจุพาหะในสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าอินทรินซิคและเอกซ์ทรินซิค  รอยต่อพีเอ็น 
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสารกึ่งตัวน า โครงสร้างของสารกึ่งตัวน าใน
ระดับนาโน 

Crystal structures, charge carriers in semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-
n junction, bipolar transistors, optical properties of semiconductors, technology of semiconductor devices, 
semiconductor nanostructures 

 
*SC523 456 นาโนฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Nanophysics 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC513117หรือ SC522 313 
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ปรากฏการณ์ที่ข้ึนกับขนาด สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน แบบจ าลองบ่อศักย์ในหนึ่งมิติ ควอนตัมเวลล์ ควอนตัม
ไวร์ ควอนตัมดอท ควอนตัมทันเนลลิ่งและการประยุกต์ สมบัติเชิงแสงของโครงสร้างสารกึ่งตัวน าระดับนาโน นาโนแม่เหล็ก การ
ประยุกต์วัสดุโครงสร้างระดับนาโน เซลล์แสงอาทิตย์ เลเซอร์ การสร้างภาพเชิงชีววิทยา เซนเซอร์ทางเคมี การน าส่งยา 

Size- dependent phenomena, characteristic properties of nanomaterials, one- dimensional 
quantum well model, quantum well, quantum wire, quantum dot, quantum tunneling and applications, 
optical properties of semiconductor nanostructures, nanomagnetic, applications of nanostructure materials, 
solar cells, laser, biological imaging, chemical sensor, drug delivery 
 
**SC523 457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอร่ีแบบประจุไฟใหม่ได้ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Science and Technologies in Advanced Rechargeable Batteries 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ประวัติของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานอ่ืน ชนิดและหลักการท างานของ
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เทคโนโลยีอื่นๆในอนาคต ตัวแปรสมรรถนะและ
ค าศัพท์ในสายงานแบตเตอรี่ การขึ้นรูปแบตเตอรี่เซลล์และแบตเตอรี่แพ็ค ระบบการจัดการแบตเตอรี่ วิธีการชาร์จและการคาย
ไฟ การออกแบบแบตเตอรี่เพื่อน าไปใช้งานในด้านต่างๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของวัสดุและนาโนเทคโนโลยีในงานด้าน
แบตเตอรี่ 

History of battery, comparison of battery and other energy storage technologies, types and 
working principles of Lead- acid, Li- ion battery, supercapacitor, beyond Li- ion technologies, performance 
parameters and battery terminology, processes in Li-ion battery cells and packs, battery management system, 
charging and discharging methods, designing battery for each application, special topics regarding raw materials 
and nanotechnology in advanced rechargeable batteries 
**SC523 458 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การผลิตเคราะห์วัสดุผงเซรามิกส์ การขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ กระบวนการเผาผนึก  กระบวนการเผาผนึกแบบ
สถานะของแข็ง กระบวนการเติบโตของเกรนและการควบคุมโครงสร้างทางจุลภาค กระบวนการเผาผนึกแบบเฟสของเหลว 
 Synthesis of powders, forming of ceramics, sintering of ceramics, solid- state sintering, grain 
growth and microstructure control, liquid-phase sintering 

 
**SC523 459 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Materials Science 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 

หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม วิธีการประมาณแบบฮาร์ทรี-ฟอค์กและการค านวณพลังงานยึดเหนี่ยว
และสมบัติเชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นและการค านวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางแสง หลักการพื้นฐาน
และการจ าลองเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล 

Basic principle of quantum mechanics, Hartree- Fock approximation method and calculations 
of binding energy and molecular properties, density functional theory and calculations of electronic structure 
and optical properties,basic principle and molecular simulation, molecular dynamic methods, Monte Carlo 
methods 

 
**SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electroceramics Materials 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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 การน าไฟฟ้าไฟฟ้าในวัสดุเซรามิกส์ สมบัติทางไดอิเล็กตริก วัสดุเซรามิกส์ฉนวนไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานวัสดุ
เซรามิกส์ด้านการน าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทอร์มีสเตอร์ เครื่องตรวจวัดความช้ืนและเครื่องตรวจวัดแก๊ส และตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
 Electrical conduction in ceramics, dielectric properties, ceramic insulator, applications of 
electronic conduction ceramics, thermistor, gas and humidity sensors, capacitor 
 
**SC523 462 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยากระแสของพอลิเมอร์ การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด 
กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน 
กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow molding, 
compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced plastic, plastic recycling 
 
 
**SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 
 Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การเตรียมบทความปริทัศน์การเตรียมสื่อส าหรับการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอแบบปากเปล่าการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
 Selecting topics, literature review, review article preparation, preparation of media for effective 
presentation, oral presentation, fruitful discussion 
 
**SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย กระบวนการท าวิจัย การวิเคราะห์และอภิปรายผล การเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ การน าเสนอแบบโปสเตอร์ การสอบปากเปล่า 
 Writing research proposal, research methodology, interpretation and discussion of the results, 
final report writing, poster presentation, oral examination 
 
**SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีชั้นปีท่ี 4 และ 300 202 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดย
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีหน้าที่
รับผิดชอบตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาของหน่วยงาน
นั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setup or industrial enterprise or government 
sectors which directly involve in the field of materials science and nanotechnology, student must work full 
time as one of the employee of the enterprise and also taking full responsibility with the given task, writing 
the conclusive report to be presented to the appointed co- operative officer belonging to the enterprise as 
well as to the co-operative advisor from the university 
 
**SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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 Basic Statistics 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Meaning and scope of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, analysis of 
variance, categorical data analysis, linear regression analysis and correlation, data analysis by using statistical 
package program  
**SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Bionanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นด้านไบโอนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนชนิดต่างๆในไบโอนาโนเทคโนโลยี เทคนิคตรวจสอบ
ลักษณะของวัสดุนาโนและวัสดุนาโนชีวภาพ อนุภาคโลหะนาโนและการน าไปใช้ประโยชน์ในไบโอนาโนเทคโนโลยี เคมี
อินเตอร์เฟสระหว่างวัสดุนาโนและระบบทางชีววิทยา ไบโอนาโนเทคโนโลยีเพื่อการติดตามสุขภาวะตัวอย่างการออกแบบวัสดุชี
วนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เกษตร และ อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของการใช้วัสดุนาโนในระบบชีวภาพ 
 Definition, history and introduction to Bionanotechnology; Nanometerial in bionanotechnology; 
Techniques in detmination and characterization of bionanommaterial; Metal nanoparticles and usage in 
bionanotechnology; Interface of nanoparticles and biology; Bionanotechnology in health monitoring; Design 
of nanomaterial and bionanomaterial for medical, agricultural and industrial applications 
 
 

3.2ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายวิทยา อมรกิจบ ารุง  รองศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

2. นายสุธรรม ศรหีล่มสัก  รองศาสตราจารย ์

Ph.D.(Ceramics) 
M.E. (Ceramic 
Engineering) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

3. นายสุปรดีิ์ พินิจสุนทร  รองศาสตราจารย ์

Ph.D. (Materials) 
M.Sc. (Advanced 
Metallurgy) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

4. นายเอกพรรณ สวสัดิ์ซติัง  รองศาสตราจารย ์
Dr.rer.nat (Physics) 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

5. นายธีรศักดิ์ ค าวรรณะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

6. นายธีระพงษ์ พวงมะล ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Quantum 
Electronics) 
M.Sc. (Nanoelectronic) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

7. 
นางสาวนงลักษณ์ มีทอง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Structural and 
Environmental 
Materials) 
B.Sc. (Ceramic 
Engineering) 

8. นายนาท เสาวด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

9. นายประสิทธ์ิ ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

10 นายพรจักร ศรีพัชราวุธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

11. นางสาวพาวินี กลางท่าไค ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

12. นายไพโรจน์ มูลตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D.(Physics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

13. นางสาววิยะดา หาญชนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D.(Material 
Engineering) 
M.Sc.(Nanoscale science 
and technology) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

14. นายศรีประจักร ครองสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

15. นายอภิโชค ตั้งตระการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Materials Science 
and Engineering) 
MSc.Eng.  (Materials 
Science and 
Engineering) 
วศ.บ (วิศวกรรมการบินและ
อวกาศ) 

16. นายธนายุทธ แก้วมารยา  อาจารย ์
Ph.D.(physics) 
M. Sc. (physics) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

17. นางเยาวพา โฮโวล์ด  อาจารย ์
Dr. rer. Nat. (Polymer) 
M.Sc. (Polymer) 
วท.บ. (เคมี) 

18. นายรัฐการ เย็นเสนาะ  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

19. นายวิรัตน์ เจริญบญุ  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

20. นางสาวสุจติตรา แดงสกุล  อาจารย ์
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาSC524 

785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วต้องการให้นักศึกษาทุก
คนลงทะเบียนวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหา ไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษา ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชา
โครงการวิจัยแทนวิชาสหกิจศึกษาได้ 

ฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงาน ในแผนกที่มีหน้าท่ีในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย ในหน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกฝึกตามภารกิจที่สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานมอบหมายให้ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรที่
นักศึกษาไปฝึกงานและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจะท าให้มีความเข้าใจในหลักการและท าให้มองเห็นความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) มีความรู้และทักษะการท างานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง 
(3) มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
(6) บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
(7) มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  
4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีท่ี 4ระยะเวลา 15สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน วันละ 6ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 450 ช่ัวโมง 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปลาย หรือจัดตามตารางท างานของหน่วยงานท่ีเข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมอยา่ง

น้อย 420 ช่ัวโมง 
4.4 จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี โดยนักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนวิชา SC524 774โครงงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี โดยให้มีการด าเนินการการศึกษาค้นคว้าหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการด าเนินการวิจัย ด าเนินการตามแผน การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การน าเสนอ
ผลการท าโครงการท าวิจัยในรูปเอกสารรายงาน การสอบโดยคณะกรรมการสอบ และมีการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
(2) มีทักษะการท างานด้านภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ 
(3) มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
(4) มีความรู้ในงานวิจัยท่ีท า 
5.3ช่วงเวลา 
รายวิชา SC524 774โครงงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีจ านวน 4หน่วยกิต ลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ช้ัน

ปีท่ี 4 
5.4จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 4 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาเป็นผู้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชียวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ จากนั้นแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาเพื่อแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาสัปดาห์ละ 6ช่ัวโมง เพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของ
นักศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องท างานให้นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการให้นักศึกษาได้
สืบค้นข้อมูล และท ารายงานวิจัย 

5.6กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา 
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาด้วยการรายงานความก้าวหน้า

ของโครงการวิจัย 
(3) ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัย คุณภาพผลงานวิจัย จากคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั้งโดยสาขาวิชา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
เรียนรูต้ลอดชีวิต ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ  

บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดด้านบวก การมมีนุษยสมัพันธ์ท่ีดี
ในวิชาสัมมนา 
ให้ความรูเ้กี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตลอดจน
ผลกระทบต่อสังคม 

มีจิตส านึกสาธารณะ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการบ าเพ็ญประโยชน ์

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเปน็ทีม 
การท างานเป็นทีมในช้ันเรียน 
การท าโครงงานกลุ่ม 

มีวินัย และความรับผิดชอบ 
การสอดแทรกในวิชาเรียน 
การมอบหมายงานให้นักศึกษารบัผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและหรือวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มในการ

ทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2 )  มีภาวะผู้น า ในการส่ ง เสริม ให้มีการประพฤติปฎิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณ ฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2.1.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2)สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาสัมมนาและวิชาวิจัย/สหกิจศึกษา 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 
2.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์

ต่างๆได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด

องค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
2.2.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
2.2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท า

รายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงการวิจัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์

หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ

จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป (หรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 
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(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท า

รายงาน 
(2)ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3)ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามเอกสารในภาคผนวก 1 
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หมวดที ่5.หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555หมวดที่ 7ข้อ 23และ 24หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะท้อนผลของการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตร
โดยมีประเด็นในการทวนสอบดังน้ี 

(1) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รบัการกระจายความรับผดิชอบจากหลักสตูรสู่
รายวิชา (curriculum mapping 

) โดยประเมินจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมายควรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
(2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอบส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา ประเมินจากผลคะแนนประเมินเฉลี่ยของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

โดยกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อน ารายงานผลการประเมินในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555หมวดที่ 8ข้อ 29หรือระเบียบที่
จะปรับปรุงใหม่ 

(2) สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(3) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(4)ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก (ไม่นับกลุ่มวิชาแกน/วิชา

พื้นฐานวิชาชีพ) ตามแผนการศึกษาที่เลือกเรียนมากกว่า 2.00 โดยมีจ านวนหน่วยกิตสะสมในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก
รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ63 หน่วยกิต 
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หมวดที ่6.การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุก

คนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
(3) การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
(4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
(5) การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตาม

ความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมี
โอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1เรื่อง 
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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
(1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
(2) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
(3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและรายวิชา 
(5) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้การ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
(6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิ ชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
(7) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรติดตามผล

หลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการ
ของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

(1) การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
(2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3. นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดกระบวนการรับเข้าและการแตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล 

การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.1 การใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นกัศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

บุคคล 
 
 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน

เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและ
ประเมินผลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน 

4.3 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
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หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับฟิสิกส์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 
(1) หนังสือภาษาไทยจ านวน 7640รายการ หนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 5370รายการ 
(2) วารสารภาษาไทยจ านวน 39รายการ วารสารภาษาต่างประเทศจ านวน 42รายการ 
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

 วารสาร ได้แก่ 
1. Blackwell Synergy 
2. Cambridge Journal Online 
3. Dissertation Fulltext 
4. H.W. Wilson 
5. INFOTRAC college edition 
6. ISI Web of Science  
7. Link (Springer) 
8. Nature Online 
9. ProQuest Digital Dissertations 
10. ProQuest Medical Library 
11. SCI Finder 
12. Science Direct 
13. Wilson OmniFile 

 หนังสือได้แก่ 
1. Net library (E-Book) 
2. Kluwer omline (E-Book) 

(4) โสตทัศนวัสดุ 
 วีดิทัศน์ จ านวน 200รายการ 
 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 263รายการ 
 โสตทัศนวัสดุ  ประกอบด้วยวีดิทัศน์  1รายการช่ือ The Video Encyclopedia of Physics 

demonstrations (DVD edition) 
(5) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของบทความหรือ

เอกสาร 
 ซีดี-รอม ได้แก่ Dissertation  Ondisc และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

(6) ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเองและ
สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
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 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
 ฐานข้อมูล E-THESIS 
 ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
 ฐานข้อมูลสารานุกรม 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
(1) หนังสือภาษาไทยจ านวน 1150รายการ หนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 500รายการ 
(2) วารสารภาษาต่างประเทศจ านวน 12รายการ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส ารวจตามความต้องการของผู้ใช้และ

เสนอแนะให้ส านักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีประจ าทุกปี 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ส านักวิทยบริการมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้นทุกปี 

7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปีจ านวน 12 ข้อตามที่ สกอ. ก าหนด(ภาคผนวก 8) 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1) การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน
การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 

(2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศกึษาในหลักสูตรไปใช้
ในการท างาน 

(3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปีจ านวน 12 ข้อตามที่ สกอ. ก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

(1) อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผู้บังคับบัญชา 
และหรือเพื่อร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์โดยศิษย์เก่า
และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี) 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รายวิชาศึกษาทั่วไป และส่วนที่ 2 รายวิชาเฉพาะ (วิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิชาบังคับ วิชาเลือก) 
 

ส่วนที่ 1 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผดิชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 

 

กลุ่มวชิา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 3.5 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษา                 
*000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 
*000 102ภาษาอังกฤษ 2                 
*000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 
*000 104ภาษาอังกฤษ 4                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
000145ภาวะผู้น าและการจัดการ                 
*000 156 พหุวัฒนธรรม                 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 
*000 176ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                 
*SC001 001วิทยาศาสตรจ์ากภูมปิัญญาท้องถิ่น                 
*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

                

*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์                 
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หมายเหตุ 
1.1  หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา  4.1  หมายถึง มีภาวะการเป็นผู้น า 
1.2  หมายถึง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 4.2หมายถึง สามารถท างานรวมกับผู้อื่นได้ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกต่าง) 
1.3หมายถึง มีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและสังคม 4.3  หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
2.1หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสมัพันธ์กันเกี่ยวกับความเป็น

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีความรู้
ในหลักการเป็นผู้น าท่ีดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นในสงัคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 หมายถงึ มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบัน  
4.5 หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ 

2.2หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตรเ์กี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเป็น
ผู้ประกอบการตลอดจนเรียนรู้หลกัการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรคอ์ย่างเป็นระบบเพื่อการ
แก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
 

 

3.1หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหาและ
การด าเนินชีวิต 

5.1หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจ าวัน 

3.2หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน 5.2หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจัยในการวิเคราะห์หรือแก่ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

3.3 หมายถึง สามารถแก้ปญัหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 5.3หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรูก้ารประมวลความรู้และการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 2 รายวิชาเฉพาะ 
ความรับผดิชอบหลัก                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

(กลุม่วิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

**SC101 009ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ                
**SC101 010ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ                

**SC201 001เคมีทั่วไป 1                

**SC201 002ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2                

**SC201 004ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                

**SC401 201แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1                

**SC401 202แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2                

**SC402 301สมการเชิงอนุพันธ์                

**SC501 001ฟิสิกส์ทั่วไป 1                

**SC501 002ฟิสิกส์ทั่วไป 2                

**SC501 003ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                

**SC501 004ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                

**SC602 002สถิติพื้นฐาน                

*411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 

               

กลุ่มวชิาบังคับ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

**SC521 352วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า                
**SC522 311โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 1                
**SC522 312โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 2                
*SC522 313กลศาสตรค์วอนตมัข้ันแนะน าส าหรบัวัสดุ
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี

               

**SC522 314วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1                
**SC522 354ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                
**SC522 356กระบวนการผลิตทางวัสด ุ                
**SC522 383ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1                
**SC522 384ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2                
**SC523 315อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ                
**SC523 316ผลึกศาสตร ์                
**SC523 317วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี2                
**SC523 319โลหะและโลหะผสม                
**SC523 321พอลิเมอร ์                
**SC523 351เซรามิกส ์                
**SC523 385ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3                
**SC523 386ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4                
**SC524 761สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี                
แผนปกติ                
**SC524 774โครงงานทางวัสดุศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี                
แผนสหกิจศกึษา                
**SC524 785สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลย ี                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 .1  1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาเลือก 
**SC502 252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า                
**SC512 115อิเล็กทรอนิกส ์                
*SC512 251 การฝึกงานในโรงงาน                
**SC522 451 วัสดุนาโน                
*SC523 411 จลนศาสตร์ของวัสดุ                
**SC523 412 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 1                
**SC523 413 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 2                
**SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                
**SC523 415วัสดุเชิงประกอบ                
**SC523 416การกัดกร่อน                
**SC523 452 กระบวนการผลิตโลหะ                
**SC523 453 วัสดุแม่เหล็ก                
**SC523 454นาโนอิเล็กทรอนิกส ์                
**SC523 455 เทคโนโลยสีารกึ่งตวัน า                
**SC523 456 นาโนฟิสิกส ์                
**SC523 457วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบ
ประจไุฟใหม่ได้ขั้นสูง 

               

**SC523 458 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง                
**SC523 459 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ                
**SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า                
**SC523 462กระบวนการผลิตพอลิเมอร ์                
**SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า                

 

สรุปผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้านของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) สามารถจัดการปัญหาในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและหรือวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ์ 
(1.2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสรมิให้มีการประพฤติปฎิบัตติามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความ

แตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(1.3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
 
2. ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
(2.3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(2.4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(4.2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
(4.3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
(5.2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน า เสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
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ภาคผนวก 2 
 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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นายวิทยา อมรกิจบ ารุง 
(Vittaya Amornkitbamrung) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
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2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประเทศไทย 
2530 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ประเทศไทย 

2523 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2520 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Hasin P., Amornkitbamrung V., Chanlek N., Economical nanocomposites of cobalt or nickel species and 
polyaniline-derived N-doped mesoporous carbons for dye-sensitized solar cells as counter electrodes. 
Journal of Catalysis, 2017, 351, 19-32 (indexed by Scopus and ISI). 

Nootchanat S., Lertvachirapaiboon C., Amornkitbamrung V., Ekgasit S., Wongravee K., Shape evolution of 
3D flower-like gold microstructures from gold nanosheets via oriented attachment. Materials and Design 
2017, 125, 158-166. (indexed by Scopus and ISI). 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 30 ปี 
5. ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 445ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐส์ารกึ่งตัวน า 
            315 463วิธีสมมาตร 

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 899 วิทยานิพนธ ์
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
 315 899 วิทยานิพนธ ์

 
 
 
 

นายสุธรรม ศรีหล่มสัก 
(Sutham Srilomsak) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph. D. (Ceramic) Alfred University   

ระเทศสหรัฐอเมริกา 
2547 

ปริญญาโท M. E. (Ceramic Engineering) University of Missouri-Rolla   2529 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตร ี วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 

ประเทศไทย 
2526 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Kamon-in O., Buakeaw S., Klysubun W., Limphirat W., Srilomsak S, Meethong N., A Study of Transient 
Phase Transformation in LFS/C using insitu Time Resolved X-ray Absorption Spectroscop, Int. J. 
Electrochem. Sci. 2014, 9, 4257 – 4267 (indexed by Scopus and ISI). 

Meethong N., Pattanasiriwisawa W., Somphon W., Tanthanuch W., Srilomsak S., Properties of Dan Kwian, 
Sukhothai and Ratchaburi Pottery Clays Fired at 700 and 900 °C, Key Engineering Materials, 2014, 608, 47-61 
(indexed by Scopus).  
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
5. ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
 301 283 ปฎิบัติการวัสดศุาสตร์ 1 
 301 305 เซรามิกส ์
    5.2 ระดับปริญญาโท 
301 701วัสดุศาสตร์มลูฐาน 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 803โครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน 
 
 
 
 

นายสุปรีดิ์ พินิจสุนทร 
(SupreePinitsoontorn) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph. D. (Materials) University of Oxford 

ประเทศอังกฤษ 
2551 

ปริญญาโท M.Sc. (Advanced Metallurgy) University of Sheffield 
ประเทศอังกฤษ 

2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2545 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn, T. Kamwanna, K. Kurosaki, Y. Ohishi, H. Muta and S. Yamanaka. 
Thermoelectric Properties of Ca3Co4-xGaxO9+ Prepared by Thermal Hydro-decomposition.  J. Electron. 
Mater, 46 (6) (2014) 2064-2071(indexed by Scopus and ISI). 

N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn, T. Kamwanna, V. Amornkitbamrung, K. Kurosaki, Y. Ohishi,  H. Muta and 
S. Yamanaka. The effect of Cr substitution on the structure and properties of misfit-layered Ca3Co4-

xCrxO9+ thermoelectric oxides.  J. Alloys Compd, 588 (2014) 199-205(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
           315 205วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
301 706วัสดุแม่เหล็ก 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
 301 706วัสดุแมเ่หล็ก 

 
 
 
 
 
 

นายเอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 
(Ekaphan Swatsitang) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Dr. rer. nat. (physics) University of Innsbruck 

ประเทศออสเตรีย 
2531 

ปริญญาโท วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล   
ประเทศไทย 

2526 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2522 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Noipa K., Labuayai S., Swatsitang E., Maensiri S., Room-Temperature Ferromagnetism in Nanocrystalline 
Fe-Doped NiO Powders Synthesized by a Simple Direct Thermal Decomposition Method, Electronic 
Materials Letters, 2014, 10, 147-152 (indexed by Scopus and ISI).  
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Wongsaprom K., Bornphotsawatkun R., Swatsitang E., Synthesis and characterization of tin oxide (SnO2) 
nanocrystalline powders by a simple modified sol-gel route, Applied Physics A-Materials 
Science&Processing, 2014, 114, 373-379 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 28 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315  312กลศาสตร์ควอนตัม 1 
            315  313กลศาสตร์ควอนตัม 2    

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 755 โลหะออกไซด ์
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 755 โลหะออกไซด ์

 
 
 
 

นายธีรศักดิ์ ค าวรรณะ 
(Theerasak Kamwanna) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 

ประเทศไทย 
2551 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 
ประเทศไทย 

2545 

    

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ธีรศักดิ์ ค าวรรณะ.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 1.สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2556 

3.2งานวิจัย (ย้อนหลัง 5ปี) 
N. Prasoetsopha, S. Pinitsoontorn,  T. Kamwanna,  K. Kurosaki,  Y. Ohishi,   H. Muta, S. Yamanaka. 

Thermoelectric Properties of Ca3Co4-xGaxO9+ Prepared by Thermal Hydro-decomposition. J. Electron. 
Mater., 43 (2014) 2064-2071 (indexed by Scopus and ISI). 

K. Won-in,  T. Sako,  C. Thongleurm, S. Intarasirim, U. Tippawan, T. Kamwanna,   W. Pattanasiriwisana, N. 
Kamonsutthipaijit,   P. Dararutana. Nuclear analytical methods on ancient Thai rice.  J. Radioanal. Nucl. 
Chem., 297 (2013) 285-290 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
5.ภาระการสอน 
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5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721กลศาสตร์แผนเดิม 1 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721กลศาสตร์แผนเดิม 1 

 
 
 
 

นายธีระพงษ์ พวงมะลิ 
(ThreerapongPuangmali) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Quantum Electronics) University of Leeds                 

ประเทศอังกฤษ 
2553 

ปริญญาโท M.Sc. (Nanoelectronics) University of Leeds                 
ประเทศอังกฤษ 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 T. Puangmali  "Nanophysics", Bangkok: Mc-Graw Hill; 2014 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Kessarin Ngamdee, Theerapong Puangmali, Thawatchai Tuntulani, Wittaya Ngeontae. (2015). Circular 
dichroism sensor based on cadmium sulfide quantum dots for chiral identification and detection of 
penicillamine. Anal. Chim. Acta. 898:91-100  (indexed by Scopus and ISI). 

Thodsaphon Lunnoo, Theerapong Puangmali. (2015). Capture efficiency of biocompatible magnetic 
nanoparticles in arterial flow: a computer simulation for magnetic drug targeting. Nanoscale Res. Lett. 
10:426  (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
        315 762นาโนฟิสิกส ์

5.3 ระดับปริญญาเอก 
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           315 762นาโนฟิสิกส ์
 
 
 
 

นางสาวนงลักษณ์ มีทอง 
(NonglakMeethong) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Structural and 

Environmental Materials) 
Massachusetts Institute of 
Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2552 

ปริญญาตร ี B.Sc. (Ceramic Engineering) Alfred University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2547 

    
 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

O. Kamon-in, S.Buakeaw, W. Klaisuban, W. Limphirat, S. rilomsak and N. Meethong. A Study of Transient 
Phase Transformation in LFS/C using in-situ Time Resolved X-ray Absorption Spectroscopy.J. Electrochem 
Sci, 9 (2014) 4257-4267 (indexed by Scopus and ISI). 

P. Tammawat, N. Meethong. Synthesis and Characterization of Stable and Binder-Free Electrodes of 
TiO2 Nanofibers for Li-Ion Batteries. Nanomat, 2013 (2013) 1-8 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

301 201โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1 
301 204ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ

5.2 ระดับปริญญาโท 
301 701 วัสดุศาสตร์มลูฐาน 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 803 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุนาโน 

 
 
 
 
 

นายนาท เสาวดี 
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(Nath  Saowadee) 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph. D. (physics) Technical University of Denmark  

ประเทศเดนมาร์ก 
2558 

ปริญญาโท วท.บ. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2544 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2538 

 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

นาท  เสาวดี. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 
2557 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
SaowadeeN., Agersted K., Bowen J.R., effects of focused ion beam milling on electron backscatter 

diffraction patterns in strontium titanate and stabilised zirconia, journal of microscopy, 2012, 246)3( , 279-
286(indexed by Scopus and ISI). 

SaowadeeN., Agersted K., Ubhi H.S., Bowen J.R., ion beam polishing for three dimensional electron 
backscattered diffraction, journal of microscopy, 2013, Volume:249 Issue: 1, 36-40 (indexed by Scopus and 
ISI).. 

สมพร ขันเงิน สรุิยา ชิณวงศ์ นาท เสาวดี และ ธนูสิทธ์ิ บุรินทร์ประโคน, Use of Quantum Well Embedded in a P-
Type Layer to Enhance the Efficiency of PN-Junction Solar Cells, KKU Science Journal, 42)3( , 624-635.  
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
315111 ฟิสิกสม์ูลฐาน1 
315112ฟิสิกส์มูลฐาน2 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
          - 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
          - 

นายประสิทธ์ ทองใบ 
(PrasitThongbai) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
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ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2553 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2544 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Tuichai, P. Thongbai,  V. Amornkitbamrung, T. Yamwong, S. Maensiri.Na5Bi0.5Cu3Ti4O12 nanocrystalline 
powders prepared by using a glycine-nitrate process: preparation, characterization, and their dielectric 
propertie.  Microelectron. Eng, (2014) (indexed by Scopus and ISI). 

J. Boonlakhorn, P. Thongbai, B. Putasaeng. T. Yamwong, S. Maensiri. Very high-performance dielectric 
properties of Ca1-3x/2YbxCu3Ti4O12 ceramics.  J. Alloys Compd, 612 (2014)  103-109. (indexed by Scopus and 
ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
        315 721พลศาสตร์ไฟฟ้าแผนเดมิ 1 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
           315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดมิ 1 
 
 
 
 

นายพรจักร ศรีพัชราวุธ 
(Pornjuk Srepusharawoot) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph. D. (physics) Uppsala University  

ประเทศสวีเดน 
2553 

ปริญญาโท วท.บ. (ฟิสิกส์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ประเทศไทย 

2546 



 

-62- 
 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2543 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

พรจักร ศรีพัชราวุธ. เอกสารค าสอนรายวิชา ผลึกศาสตร์. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น; 2559 
พรจักร ศรีพัชราวุธ. ต ารา การค านวณเชิงวัสดุศาสตร์ ทฤษฎีเบื้องต้นและวิธีใชง้าน. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2559 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

SuksaengratP., Amornkitbamrung V., Srepusharawoot P., Ahuja R., Density Functional Theory Study of 
Hydrogen Adsorption in a Ti-Decorated Mg-Based Metal–Organic Framework-74,  Chem. Phys. Chem., 2016, 
17, 879-874 (indexed by Scopus and ISI).  

P. Srepusharawoot, S. Pinitsoontorn, S. Maensiri, Electronic structure of iron-doped misfit-layered 
calcium cobaltite, Comp. Mater. Sci., 2016, 114, 64-71 (indexed by Scopus and ISI). 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315 364การค านวณสมรรถภาพสูง 1 
315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
315 761 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 1 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 761 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 1 

 
 

นางสาวพาวินี กลางท่าไค่ 
(Pawinee Klangtakai) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 

ประเทศไทย 
2555 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2551 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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P. Klangtakai, S. Sanorpim, F. Karlsson, P. O. Holtz, S. Pimanpang, K. Onabe.Anomalous excitation-
powerdependent photoluminescence of InGaAsN/GaAs T-shaped quantum wire. Physica Status Solidi A, 
211(8) (2014) 1740–1744 (indexed by Scopus and ISI). 

P. Klangtakai, S. Sanorpim, K. Onabe. Optical study of GaAsN/GaAs and InGaAsN/GaAs T-shaped 
quantum wires grown by MOVPE.  Journal of Crystal Growth, 370 (2013) 200–203 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 102ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
            315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
   5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
 
 

 
 
 
 

นายไพโรจน์ มูลตระกูล 
(Pairot Moontragoon) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph. D. (Physics) University of Leeds 

ประเทศอังกฤษ 
2552 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
ประเทศไทย 

2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2543 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ไพโรจน์ มลูตระกลู. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกสม์ูลฐาน 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2556 

ไพโรจน์ มลูตระกลู. เอกสารค าสอนรายวิชา ฟิสิกส์มลูฐาน 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 
2559 

3.2งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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Thirayatorn R., Moontragoon P., Amornkitbamrung V., Meansiri S., Ikonic Z., Finite-difference calculation 
of the electronic structure of artificial graphene, the 2D hexagonal AlwGa1−wAs/GaAs structure with 
tunable interactions, Computer Physics Communications, 2015, 191, 106–118 (indexed by Scopus and ISI). 

 Nambuddee M., Moontragoon P., Calculation of electronic structure and thermoelectric properties of 
Ge1-xSix alloy, Chiang Mai Journal of Science. 2013, 40(6), 1013 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 181ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 
            315 182 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 

5.2 ระดับปริญญาโท 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
315 721พลศาสตรไ์ฟฟ้าแผนเดิม 1 

 
นางสาววิยะดา หาญชนะ 
(ViyadaHarnchana) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Material engineering) University of Leeds                 

ประเทศอังกฤษ 
2553 

ปริญญาโท M.Sc. (Nanoscale science and 
technology) 

University of Leeds                 
ประเทศอังกฤษ 

2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 - 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Maiaugree, M. Towannang, A. Thiangkaew,  V. Harnchana,   W. Jarernboon, S. Pimanpang, 
V. Amornkitbamrung. Composited NiSO4 and PEDOT:PSS counter electrode for efficient dye-sensitized 
solar cell based on organic T2/T- electrolyte. Materials Letters 111 (2013)197-200 (indexed by Scopus and ISI). 

P. Uppachai, V.Harnchana, S. Pimanpang, V. Amornkitbamrung, A.P. Brown, R.MD Brydson.  A 
substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-
sensitized solar cells.  Electrochi, (2014) (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            301 332นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
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            301 331วัสดุนาโน 
5.2 ระดับปริญญาโท 
        301 711ฟิล์มบาง 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 711ฟิล์มบาง 
 

 
 
 

นายศรีประจักร์ ครองสุข 
(Sriprajak Krongsuk) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประเทศไทย 
2549 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล                 ประเทศ
ไทย 

2543 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2540 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ศรีประจักร์ ครองสุข. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2557 

ศรีประจักร์ ครองสุข. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2558 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Ritwiset A., Krongsuk S., Johns J., Molecular structure and stability of the sorbitan monostearate 

(Span60) monolayers film at the water–air interface: A molecular dynamics simulation study Journal of 
Molecular Liquids, 2014; 195,157-164 (indexed by Scopus and ISI). 

Ritwiset A., Krongsuk S., Johns J., Molecular structure and dynamical properties of niosome bilayers 
with and without cholesterol incorporation: A molecular dynamics simulation study, Applied Surface 
Science, 2016, 380, 23-31(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
           315102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

315103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
    5.2 ระดับปริญญาโท 
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315 731กลศาสตร์สถิต ิ
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
 315 731กลศาสตรส์ถิต ิ

นายอภิโชค ตั้งตระการ 
(Apichoke Tangtrakarn) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก  Ph. D. (Materials science and 

Engineering) 
Michigan Technological University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 

ปริญญาโท MSc.Eng. (Materials science and 
Engineering) 

Michigan Technological University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2547 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                 
ประเทศไทย 

2541 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

W. Maiaugree, A. Tangtrakarn, S. Lowpa, N. Ratchapolthavisin, V. Amornkitbamrung.Facile synthesis of 
bilayer carbon/Ni3S2 nanowalls for a counter electrode of dye-sensitized solar cell. Electrochimica Acta, 
174 (2015) 955-962 (indexed by Scopus and ISI). 

S. Promsuy, A. Tangtrakarn, C. Mongkolkachit, S. Wanakitti, V. Amornkitbamrung.A new sol–gel 
precursor for preparation of La0.56Sr0.42Co0.2Fe0.8O3− film. Journal of Sol-Gel Science and Technology 78 
(2015) 187-194 (indexed by Scopus and ISI).  
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            301 342การกัดกร่อน 
            301 341 กระบวนการผลิตโลหะ 
    5.2 ระดับปริญญาโท 
301 891สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1 
301 892สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
301 891สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1 
301 892สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2 
 

 
นายธนายุทธ แก้วมารยา 

(ThanayuthKaewmaraya) 
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1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D.(Physics) Uppsala University 

ประเทศสวีเดน 
2558 

ปริญญาโท M.Sc. (Physics) Uppsala University 
ประเทศสวีเดน 

2553 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2550 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

M. Amato, T. Kaewmaraya, A. Zobelli, M. Palummo and R. Rurali.Crystal phase effects in Si nanowire 
polytypes and their homojunctions. Nano letters, 16, 5694-5700 (2016) (indexed by Scopus and ISI).      

T. Hussain, T. Kaewmaraya, S. Chakraborty and R. Ahuja.Defect and Substitution-Induced Silicene Sensor 
to Probe Toxic Gases.J. Phys. Chem. C, 120, 25256 - 25262 (2016) (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 465การค านวณสมรรถนะสูง 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 
            315 892 สัมมนา 2 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
  315 892 สัมมนา 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางเยาวพา โฮโวล์ด 
(YaowapaHowold) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Dr. rer. nat.(Polymer) Technische Universität Hamburg-

Harburg 
2559 
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 ประเทศเยอรมัน 
ปริญญาโท M.Sc. (Polymer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 

ประเทศไทย 
2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2545 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Treekamol. Development of polymer composite membranes with functionalized nanoparticles for 
fuel cell application. volume 19, (2013) TuTech VERLAG, ISBN 978-3-941492-64-6  

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
D.  Lehmann, K.  Kruger, V.  Haverkamp, Y.  Treekamol, M.  Schieda, Inkjet-Printing of Single-Spot-Structured 

Electrodes for Photoelectrochemical Water Splitting.  Advanced engineering materials ( 2017)  19, 1, 1600278 
(indexed by Scopus and ISI). 

Y.  Treekamol, D.  Lehmann, M.  Schieda, I.  Herrmann-Geppert, T.  Klassen, Inkjet Printing of Functionalized 
TiO2 Catalytic Layer for Water Oxidation Reaction. MRS Proceedings (2015), 1776, mrss15-2133301. 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 306เคมีของพอลิเมอร ์
            315 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 
5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 

 
 
 
 

นายรัฐการ เย็นเสนาะ 
(RattakarnYensano) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 
2556 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                
ประเทศไทย 

2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

3. ผลงานวิชาการ 
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3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

R. Yensano, S. Pinitsoontorn, V. Amornkitbamrung, S. Maensiri "Fabrication and Magnetic Properties of 
Electrospun La0.7Sr0.3MnO3 Nanostructures", Superconductivity and Novel Magnetism, 27 (2014) 1553-1560 
(indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 106ฟิสิกส์เบื้องต้น 
            315 287 อิเล็กทรอนิกส ์
   5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิรัตน์ เจริญบุญ 
(WiratJarernboon) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 
2552 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2542 

3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- 
3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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S. Saekow, W. Maiakgree, W. Jarernboon, S. Pimanpang, V. Amornkitbamrung. High intensity UV radiation 
ozone treatment of nanocrystalline TiO2 layers for high efficiency of dye-sensitized solar cells. Journal of 
Non-Crystalline Solids, 358 (2012) 2496–2500 (indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 
            315 102ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
            315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
   5.2 ระดับปริญญาโท 

- 
5.3 ระดับปริญญาเอก 
    - 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวสุจิตตรา แดงสกุล 
 (Sujittra Daengsakul) 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร .ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 

ประเทศไทย 
2554 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 
ประเทศไทย 

2548 

 
3. ผลงานวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

สุจิตตรา แดงสกลุ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2559 

3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Daengsakul S. , Kidkhunthod P. , Soisang O. , Kuenoon T. , Bootchanont A. , Maensiri S. , The Effect of Gd 

Doping in La1- x-yGdxSryMnO3 Compound on nanocrystalline structure by X- ray Absorption Spectroscopy 
(XAS) technique, Microelectronic Engineering, 2015, 146 38-42 (indexed by Scopus and ISI). 
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Daengsakul S., Mongkolkachit C., Thomas C., Maensiri S., Effects of crystallite size on magnetic properties 
of thermal-hydro decomposition prepared La1-xSrxMnO3 nanocrystalline powders, Solid State Sciences, 2012, 
14, 1306-1314 indexed by Scopus and ISI). 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
5.ภาระการสอน 
5.1 ระดับปริญญาตรี 

315122ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
315181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
315283 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 

    5.2 ระดับปริญญาโท 
 - 
    5.3 ระดับปริญญาเอก 
  - 
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ภาคผนวก 3 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก 5 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) 
ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2541 
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ภาคผนวก 7 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก8 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5  1-5  1-5  1-5  1-5  
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

 
เกณฑ์การประเมิน:หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5)มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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ภาคผนวก 9 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรหรอืรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 
การประเมินหลกัสูตรโดยนักศึกษา และบณัฑิต ปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชาวสัดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ ำนวนผูก้รอกแบบส ำรวจ 17 คน เป็นชำย 10 คน หญงิ 7 คน เมื่อแบ่งกลุ่มผูก้รอกแบบส ำรวจตำมสถำนะปัจจุบนั 

ผู้กรอกมสีถำนะเป็นนักศกึษำชัน้ปีสุดท้ำย (ระดบัปรญิญำตร)ี จ ำนวน 6 คน บณัฑติใหม่ (เรยีนจบปรญิญำตร ีหรอืเขำ้รบั
พระรำชทำนปรญิญำบตัรเรยีบรอ้ยแลว้)จ ำนวน 11 คน (จำกนกัศกึษำทีจ่บกำรศกึษำในปีกำรศกึษำนัน้ทัง้สิน้ 21 คน) 

 
ความคิดเหน็ของนักศึกษา และบณัฑิตท่ีมีต่อหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
คะแนนควำมพงึพอใจของแต่ละหวัขอ้ประเมนิ แบ่งเป็นดงันี้ 
 5 คะแนน หมำยถงึ ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพหลกัสตูรในระดบัมำกทีส่ดุ 
 4 คะแนน หมำยถงึ ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพหลกัสตูรในระดบัมำก 
 3 คะแนน หมำยถงึ ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพหลกัสตูรในระดบัปำนกลำง 
 2 คะแนน หมำยถงึ ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพหลกัสตูรในระดบัน้อย 
 1 คะแนน หมำยถงึ ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพหลกัสตูรในระดบัน้อยทีส่ดุ 
หวัข้อท่ี 1.การให้ค าปรกึษา 
 เรื่องทีป่ระเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบดว้ย 1) กำรใหค้ ำปรกึษำเรื่องกำรเรยีนหรอืทำงวชิำกำร/วทิยำนิพนธ ์มรีะดบัคะแนน
เฉลีย่ 4.41 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 2) กำรแนะแนวใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกำรใชช้วีติในวยัเรยีน มรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 
4.24 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) อำจำรยท์ีป่รกึษำสำมำรถใหค้ ำปรกึษำอยำ่งเป็นกลัยำณมติร มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.59 
จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 4) ควำมสะดวกของช่องทำงในกำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงนกัศกึษำและอำจำรยท์ีป่รกึษำ มี
ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.29 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
 ผูต้อบแบบส ำรวจไดใ้หข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิว่ำ อยำกใหม้กีำรแนะแนวทำงในกำรท ำงำนต่อหลงัเรยีนจบจำกรุ่นพีบ่ณัฑติ
หรอืมกีำรรวบรวบประวตัใินแต่ละรุ่นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรตดัสนิใจส ำหรบัรุ่นน้องทีจ่ะเขำ้มำเรยีนหรอืก ำลงัศกึษำอยู่ 
หวัข้อท่ี 2. หลกัสูตร 
 เรื่องทีป่ระเมนิในหวัขอ้น้ี ประกอบดว้ย 1) กำรจดักำรศกึษำสอดคลอ้งกบัปรชัญำและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร มรีะดบั
คะแนนเฉลีย่ 4.29 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 2) มกีำรจดัแผนกำรศกึษำตลอดหลกัสตูรอย่ำงชดัเจน มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 
4.41 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) มปีฏทินิกำรศกึษำและโปรแกรมกำรศกึษำแต่ละภำคกำรศกึษำอย่ำงชดัเจน มรีะดบั
คะแนนเฉลีย่ 4.24 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 4) หลกัสตูรมคีวำมทนัสมยัสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน มี
ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.12 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 5) วชิำเรยีนมคีวำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
นกัศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.18 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
หวัข้อท่ี 3.พฒันานักศึกษา 
 เรื่องที่ประเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบด้วย 1) มีกำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกรเพยีงพอในกำรจดักิจกรรมเสรมิ
หลกัสูตรของนักศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 4.00 จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ 17 คน 2) มกีำรวำงแผนในกำรจดักจิกรรมเพื่อ
พัฒนำนักศึกษำอย่ำงชดัเจน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.29 จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ 17 คน 3) มีกิจกรรมที่ช่วยพฒันำและ
เสรมิสรำ้งทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.00 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 4) มกีจิกรรมทีช่่วย
พฒันำนักศกึษำให้ตระหนักหน้ำทีค่วำมเป็นพลเมอืง ควำมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม และคุณธรรมจรยิธรรม มรีะดบั
คะแนนเฉลีย่ 3.88 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
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หวัข้อท่ี 4.อาจารยผ์ูส้อน 
 เรื่องทีป่ระเมนิในหวัขอ้น้ี ประกอบดว้ย 1) อำจำรยม์คีุณวุฒแิละประสบกำรณ์เหมำะสมกบัรำยวชิำทีส่อน มรีะดบัคะแนน
เฉลี่ย 4.82 จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ 17 คน 2) อำจำรย์สอนเนื้อหำตรงตำมวตัถุประสงค ์โดยใช้วธิกีำรหลำกหลำย และเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.59 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) อำจำรยส์นบัสนุนสง่เสรมิใหน้กัศกึษำเรยีนรูแ้ละ
พฒันำตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.59 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 4) อำจำรยใ์หค้ ำปรกึษำดำ้นวชิำกำร
และกำรพฒันำนักศกึษำไดอ้ย่ำงเหมำะสม มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.59 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 5) อำจำรยเ์ป็นผูม้ี
คุณธรรมและจติส ำนึกในควำมเป็นคร ูมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.65 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
หวัข้อท่ี 5.การจดัการเรียนการสอน 
 เรื่องที่ประเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบด้วย 1) กำรจดักำรเรยีนกำรสอนสอดคล้องกบัลกัษณะวชิำและวตัถุประสงค์กำร
เรยีนรู ้มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.53 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 2) กำรใชส้ือ่ประกอบกำรสอนอย่ำงเหมำะสม มรีะดบัคะแนน
เฉลีย่ 4.35 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) มกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศประกอบกำรเรยีนกำรสอน มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 
4.41 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 4) มกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีส่่งเสรมิทกัษะทำงภำษำสำกล มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.06 
จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 5) มกีำรจดัสอนซ่อมเสรมิส ำหรบันักศกึษำทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีน มรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 
3.76 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
 ผูต้อบแบบส ำรวจไดใ้หข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิว่ำรำยละเอยีดของเน้ือหำควรจะลกึกว่ำนี้ 
หวัข้อท่ี 6.การวดัและประเมินผล 
 เรื่องที่ประเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบด้วย 1) วธิกีำรวดัประเมนิผลสอดคล้องกบัวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมกำรเรยีนกำร
สอน มรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 4.18 จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ 17 คน 2) กำรวดัและประเมนิผลเป็นไปตำมระเบยีบกฎเกณฑแ์ละ
ข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.29 จำกผู้ตอบแบบส ำรวจ 17 คน และ 3) กำรวดัและประเมนิผลมี
ประสทิธภิำพและยุตธิรรม มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.29 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
หวัข้อท่ี 7.ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
 เรื่องทีป่ระเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบดว้ย 1) หอ้งเรยีนมอีุปกรณ์เหมำะสม เอือ้ต่อกำรเรยีนรูแ้ละเพยีงพอต่อนักศกึษำ มี
ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.76 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 2) หอ้งปฏบิตักิำรมอีุปกรณ์เหมำะสม เอือ้ต่อกำรเรยีนรูแ้ละเพยีงพอ
ต่อนกัศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.59 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) ระบบบรกิำรสำรสนเทศเหมำะสม เอือ้ต่อกำรเรยีนรู้
และเพยีงพอต่อนักศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.71 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 4) หอ้งสมุดเหมำะสม เอือ้ต่อกำรเรยีนรู้
และเพยีงพอต่อนักศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.76 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน และ 5) สนำมกฬีำ ทีอ่อกก ำลงักำย ทีน่ัง่
อ่ำนหนงัสอืเหมำะสม เอือ้ต่อกำรเรยีนรูแ้ละเพยีงพอต่อนกัศกึษำ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.53 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
 ผูต้อบแบบส ำรวจไดใ้หข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิว่ำอยำกใหม้หีอ้งพกันกัศกึษำ เพื่อท ำกำรตวิสอบ และท ำควำมเขำ้ใจในเนื้อหำ 
วสัดุอุปกรณ์พรอ้มส ำหรบักำรท ำแลบ็ ซึง่ทุกคนมสีทิธิใ์นกำรท ำแลบ็ทีต่นเองสงสยัหรอือยำกรูค้ ำตอบ 

หวัข้อท่ี 8.ข้อรอ้งเรียนต่าง ๆ 
 เรื่องทีป่ระเมนิในหวัขอ้นี้ ประกอบดว้ย 1) มกีำรเปิดโอกำสใหน้ักศกึษำสำมำรถส่งขอ้รอ้งเรยีนต่ำง ๆ ได ้เช่น จดัตู้
รบัค ำรอ้งเรยีน กำรประชุมเพื่อรบัฟังค ำรอ้งเรยีน ฯลฯ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.53 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 2) มกีำรชีแ้จง
เกีย่วกบัค ำรอ้งเรยีนของนกัศกึษำเพื่อใหน้กัศกึษำรบัทรำบ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.59 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 3) มกีำร
ด ำเนินงำนค ำรอ้งเรยีนของนกัศกึษำในกรณีทีส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.82 จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
4) เปิดโอกำสใหน้กัศกึษำไดแ้สดงควำมคดิเหน็และชีแ้จงเหตุผลทีม่กีำรรอ้งเรียนเกดิขึน้ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.88 จำกผูต้อบ
แบบส ำรวจ 17 คน และ 5) มกีำรตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบนั มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.82 
จำกผูต้อบแบบส ำรวจ 17 คน 
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ภาคผนวก 10 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดมิกับหลักสตูรปรบัปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรเดมิ พ.ศ.2554 ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสตูรเดิม พ.ศ.2555 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรยีบเทียบกับโครงสร้างเดิม ปรากฏดังนี้ 
หมวดวิชา โครงสร้างใหม่ โครงสร้างเดิม หมายเหตุ/เหตุผลในการปรับปรุง 

1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต  
โครงสร้างหลักสูตร    
2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
 2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
 2.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต  
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต** 3 หน่วยกิต** **บังคับต้องสอบผ่านเกณฑ์ ไม่นบัหน่วยกิต 
3 หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต  
   แผนปกติ แผนสหกิจศกึษา แผนปกติ แผนสหกิจศกึษา 

 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นก าหนดให้เรียนวิชา 
411224Technical English for Science 
and Technology II เพิ่มอีก 3 หน่วยกิต 

จึงจัดให้อยู่ในหมวดวิชาแกน 

 3.1 วิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเคม ี 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน) 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต - - 
 3.2.

21 
วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

 3.3 วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
4 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผลใน
การปรับปรุง 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร134หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร128หน่วยกิต  
 )ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา(   )ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา(   
 โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต  
 )ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา(   )ทั้งแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา(   
 - กลุ่มวิชาภาษา 12หน่วยกิต  - หมวดการสื่อสารและการเรียนรูด้้วยตนเอง 15หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 9 หน่วยกิต  - หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 6 หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ 9หน่วยกิต  - หมวดความรอบรู้และการปรับตวัในยุคโลกาภิวัฒน์ 3หน่วยกิต  
    - หมวดคุณธรรม จริยธรรม คณุคา่ของชีวิตในสังคม 3หน่วยกิต  
    - หมวดวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 3หน่วยกิต  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 2.1 กลุ่มวิชาภาษา                                          (12 หน่วยกิต)  2.1 หมวดการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง        (15 หน่วยกิต)  
 *000101ภาษาอังกฤษ 13 (3-0-6)  000101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)                 

แก้ไขตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
พ.ศ.2559 

 *000102ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)              000102ภาษาอังกฤษทางวิชาการ13 (3-0-6) 
 *000103ภาษาอังกฤษ 33 (3-0-6)                  000103ภาษาอังกฤษทางวิชาการ23 (3-0-6) 
 *000104ภาษาอังกฤษ 43 (3-0-6)                   
   050106 การเขียนขั้นพื้นฐาน  3 (3-0-6) 
   050108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3 (3-0-6) 
   2.2 หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์             (6 หน่วยกิต)  
   000130 ทักษะการรู้สารสนเทศ          3 (3-0-6) แก้ไขตามหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 
พ.ศ.2559 

   000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์                                        3 (3-0-6) 
    

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

 
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        (9 หน่วยกิต) 

 
2.3 หมวดความรอบรู้และการปรับตัวในยุค                 (3 หน่วยกิต) 
       โลกาภิวัตน์ 

แก้ไขตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
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 000145ภาวะผู้น าและการจัดการ    3 (3-0-6)  000145ภาวะผู้น าและการจัดการ           3 (3-0-6) พ.ศ.2559 
   2.4 หมวดคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของชีวิตในสังคม (3 หน่วยกิต) 
   000146ความสุขของชีวิต     3 (3-0-6) 
   2.5 หมวดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา       (3 หน่วยกิต) 
   000132ชีวิตกับสุนทรียะ            3 (3-0-6) 
 *000156พหุวัฒนธรรม             3 (3-0-6)   
 2.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                   (9 หน่วยกิต)    
 *000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                              3 (3-0-6)   

 *SC001 001  วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น               3 (3-0-6)   

 
*SC001 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม          3 (3-0-6) 
 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

 *SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์               3 (3-0-6)   

 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พื้นฐาน                        คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พื้นฐาน                        
 000160คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  000160คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  

 
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น บังคับ
ต้องสอบผ่านเกณฑ์(ไม่นับหน่วยกติ) 

 
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพ้ืนฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น บังคับต้องสอบผ่าน
เกณฑ์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล
ในการปรับปรุง 

3 หมวดวิชาเฉพาะ                     98หน่วยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะ                                         92หน่วยกิต  
 3.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ(แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)35หน่วยกติ   3.1 วิชาแกน (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)32หน่วยกิต    
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 -กลุ่มวิชาชีววิทยา                                                     4 หน่วยกิต  -กลุ่มวิชาชีววิทยา                                                4 หน่วยกิต  
 **SC101 009ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ3 (3-0-6)  311111ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ3 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 

แต่เปลีย่นรหสัวิชา  **SC101 010ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (0-2-1)  311112ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์กายภาพ  1 (0-3-2) 
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 -กลุ่มวิชาเคมี                                                          8 หน่วยกิต  -กลุ่มวิชาเคมี                                                      8 หน่วยกิต  
 **SC201 001เคมีทั่วไป 13 (3-0-6)  312101เคมีทั่วไป 13 (3-0-6) รายวิชาเดมิ 

แต่เปลีย่นรหสัวิชา  **SC201 003เคมีทั่วไป 23 (3-0-6)  312103เคมีทั่วไป 23 (3-0-6) 
 **SC201 002ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 11 (0-3-2)  312102ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 11 (0-3-2) รายวิชาเดมิ 

แต่เปลีย่นรหสัวิชา  
และจ านวนช่ัวโมง

การเรยีน 
 

**SC201 004ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 21 (0-3-2) 
 

312104ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 21 (0-3-2) 

 -กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                               12 หน่วยกิต  -กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                           12 หน่วยกิต  
 **SC401 201แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 13 (3-0-6)  314121แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 13 (3-0-6) 

รายวิชาเดมิ 
แต่เปลีย่นรหสัวิชา 

 **SC401 202แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 23 (3-0-6)  314122แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 23 (3-0-6) 
 **SC402 301สมการเชิงอนุพันธ์  3 (3-0-6)  314231สมการเชิงอนุพันธ์3 (3-0-6) 
 **SC602 002สถิติพื้นฐาน3 (3-0-6)  316 202 สถิติพื้นฐาน3 (3-0-6) 
 - กลุ่มวิชาฟิสิกส์                                         8หน่วยกิต  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์                                                  8หน่วยกิต  
 **SC501 001ฟิสิกส์ทั่วไป 13 (3-0-6)  315102ฟิสิกส์ทั่วไป 13 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับปรุงค า 
อธิบายรายวิชา 

 **SC501 002ฟิสิกส์ทั่วไป 23 (3-0-6)  315103ฟิสิกส์ทั่วไป 23 (3-0-6) 
 **SC501 003ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 11 (0-3-2)  315181ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 11 (0-3-2) 
 **SC501 004ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21 (0-3-2)  315182ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21 (0-3-2) 

    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล 
ในการปรับปรุง 

 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                           3หน่วยกิต    

 
*411224ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)                  
และเทคโนโลยี 2 

 
 

รายวิชาใหม ่

 3.2 วิชาบังคับ (ตามแผนการศึกษา)  3.2 วิชาบังคับ   (ตามแผนการศึกษา)  
                                            แผนปกติ         48       หน่วยกิต   แผนปกติ        45        หน่วยกิต   
 แผนสหกิจศกึษา        51   หน่วยกิต  แผนสหกิจศกึษา        48        หน่วยกิต  
 รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ            รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ               
 **SC521 352วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า                 3 (3-0-6)  315205วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า                3 (3-0-6) 
 **SC522 311โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 13 (3-0-6)  301201 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 13 (3-0-6) 
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**SC522 312โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 23 (3-0-6) 

 
301202โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 23 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไข

รายวิชา และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 
**SC522 313 กลศาสตรค์วอนตมัขั้นแนะน าส าหรับ        3 (3-0-6) 
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี

 
 

รายวิชาใหม ่

 **SC522 314 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1            3 (3-0-6)  301 303 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1            3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา เง่ือนไข
รายวิชา และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

 **SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ                                3 (3-0-6)  301 204 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                                3 (3-0-6) 
 **SC522 356 กระบวนการผลิตทางวัสดุ                             3 (3-0-6)  301 205 กระบวนการผลิตทางวัสดุ                              3 (3-0-6) 
 **SC522 383 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1                               1 (0-3-2)  301 281 ปฏิบัติการวัสดศุาสตร์ 1                                1 (0-3-2) 
 **SC522 384 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2                              1 (0-3-2)  301 282 ปฏิบัติการวัสดศุาสตร์ 2                                1 (0-3-2) 
 **SC523 315 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ                               3 (3-0-6)  301 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ                               3 (3-0-6) 
 **SC523 316 ผลึกศาสตร์                                              3 (3-0-6)  301 203 ผลึกศาสตร์                                                3 (3-0-6) 
 **SC523 317 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2           3 (3-0-6)  301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2              3 (3-0-6) 
 **SC523 319 โลหะและโลหะผสม                                    3 (3-0-6)  301 302 โลหะและโลหะผสม                                      3 (3-0-6) 
 **SC523 321 พอลิเมอร์                                                3 (3-0-6)  301 306 พอลิเมอร์                                                    3 (3-0-6) 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล
ในการปรับปรุง 

 **SC523 351 เซรามิกส์                                                3 (3-0-6)  301 205 เซรามิกส์                                                    3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เงื่อนไขรายวิชา และ
ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 **SC523 385 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3                               1 (0-3-2)  301 391 ปฏิบัติการวัสดศุาสตร์ 3                                1 (0-3-2) 
 **SC523 386 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4                               1 (0-3-2)  301 392 ปฏิบัติการวัสดศุาสตร์ 4                                1 (0-3-2) 
 **SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี        1 (1-0-2)  301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี           1 (1-0-2) 
 แผนปกติ  แผนปกติ  

 
**SC524 774  โครงงานทางวัสดุศาสตร์                 4 (0-12-6) 
และนาโนเทคโนโลย ี  

301492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์               4 (0-12-6) 
และนาโนเทคโนโลย ี

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
 แผนสหกิจศกึษา  แผนสหกิจศกึษา  
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**SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์                7หน่วยกิต 
และนาโนเทคโนโลย ี  

301493สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์            7 หน่วยกิต 
และนาโนเทคโนโลย ี

รายวิชาเดมิ 
แต่เปลีย่นรหสัวิชา 

 3.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  (ตามแผนการศึกษา)  3.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก (ตามแผนการศึกษา)  

                                           แผนปกติ       15    หน่วยกิต   แผนปกติ         15       หน่วยกิต   

   แผนสหกิจศึกษา        12        หน่วยกิต  แผนสหกิจศกึษา        12       หน่วยกิต  

 

นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังรายวิชาต่อไปนี้ หรอืรายวิชา
อื่นในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่จะเปิดเพิ่มเตมิในภายหลัง 
จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีเลือกเรยีน 

 

นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังรายวิชาต่อไปนี้ หรอืรายวิชา
อื่นในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่จะเปิดเพิ่มเตมิในภายหลัง 
จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีเลือกเรยีน 

 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล
ในการปรับปรุง 

 รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก  รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก  
 **SC502 252 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า                      3 (3-0-6)  315 283 วิทยาศาสตร์พลังงานขัน้แนะน า                         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

เงื่อนไขรายวิชา  
และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
 

**SC512 115อิเล็กทรอนิกส์                                         3 (2-3-5) 
 

315 287อิเล็กทรอนิกส์                          3 (2-3-5) 

 *SC512 251 ปฏิบัติการโรงงาน                                       1 (0-3-1)   รายวิชาใหม ่

 

**SC522 451 วัสดุนาโน                                                3 (3-0-6) 

 

301 331 วัสดุนาโน                                                    3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เงื่อนไขรายวิชา 
และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
 *SC523 411 จลนศาสตร์ของวัสดุ3 (3-0-6)   รายวิชาใหม ่
 **SC523 412 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 1                        3 (3-0-6)  301 431 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 1                            3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

เงื่อนไขรายวิชา  **SC523 413 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 2                         3 (3-0-6)  301 432 เรื่องคัดสรรทางวสัดุศาสตร์ 2                            3 (3-0-6) 
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 **SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                 3 (3-0-6)  301 337 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                    3 (3-0-6) และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา  **SC523 415 วัสดุเชิงประกอบ                                        3 (3-0-6)  301 333 วัสดุเชิงประกอบ                                           3 (3-0-6) 

 **SC523 416 การกัดกร่อน                                            3 (3-0-6)  301 342 การกัดกร่อน                                                3 (3-0-6) 
 **SC523 452 กระบวนการผลิตโลหะ                                 3 (3-0-6)  301 341 กระบวนการผลิตโลหะ                                    3 (3-0-6) 
 **SC523 453 วัสดุแม่เหล็ก                                            3 (3-0-6)  301 340 วัสดุแม่เหล็ก                                                3 (3-0-6) 
 **SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส์                                     3 (3-0-6)  301 332 นาโนอิเล็กทรอนิกส์                                        3 (3-0-6) 
 **SC523 455 เทคโนโลยสีารกึ่งตวัน า                                3 (3-0-6)  301 338 เทคโนโลยสีารกึ่งตัวน า                                    3 (3-0-6) 
 **SC523 456 นาโนฟิสิกส์                                              3 (3-0-6)  345 384 นาโนฟิสิกส์                                              3 (3-0-6) 

 
**SC523 457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบตเตอรี่       3 (3-0-6) 
   แบบประจุไฟใหมไ่ด้ขั้นสูง 

 
301 3xx วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบตเตอรี่     3 (3-0-6) 
            แบบประจุไฟใหม่ได้ขั้นสูง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ/เหตุผล
ในการปรับปรุง 

 **SC523 458 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง                    3 (3-0-6)  301 336 กระบวนการผลิตเซรามกิส์ขั้นสูง                        3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เงื่อนไขรายวิชา 
และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

 **SC523 459 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ                                 3 (3-0-6)  301 339 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ                                    3 (3-0-6) 
 **SC523 461 วัสดุเซรามิกส์ทางไฟฟ้า3 (3-0-6)  301 433วัสดเุซรามิกส์ทางไฟฟ้า3 (3-0-6) 
 **SC523 462 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์                           3 (3-0-6)  301 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์                               3 (3-0-6) 
 -ไม่มี-  301 333 วัสดุเชิงประกอบ                                            3 (3-0-6) ตัดออก 
 -ไม่มี-  301 334 คอลลอยด์และอินเตอรเ์ฟส                               3 (3-0-6) ตัดออก 

 -ไม่มี-  301 335 เทคโนโลยีฟิลม์บาง                                        3 (3-0-6) ตัดออก 

 -ไม่มี-  301 344 เทคโนโลยีเส้นใย                                           3 (3-0-6) ตัดออก 

 -ไม่มี-  301 345 เทคโนโลยียาง                                              3 (3-0-6) ตัดออก 

 -ไม่มี-  301 346 เทคโนโลยีกาว                                              3 (3-0-6) ตัดออก 

 
**SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า                3 (3-0-6) 

 
318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า                         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6     หน่วยกิต 3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                             6หน่วยกิต  
 (ท้ังแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  (ท้ังแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา)  
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ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอืน่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอืน่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 11 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ ปี พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก 12 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2552 
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