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ภาคผนวก ค - แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       ๑๐๑ 

- ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values 
 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร               ๑๐๙ 

ภาคผนวก จ -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี        ๑๑๗  

 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่๑๔๓๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน             ๑๔๐ 

  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND ARTICULATION AGREEMENT  

BETWEEN MAHIDOL UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY 



 
 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
        หน้า 

ภาคผนวก ช แผนการสอนของหลักสูตรปกติ               ๑๖๓ 

 Faculty of Science, University of Technology Sydney  

 (B.Sc. Nanotechnology) 

ภาคผนวก ซ ตารางเทียบเคียงการตัดสินผลการศึกษาระหว่าง                     ๑๖๖      

 Faculty of Science (B.Sc. Nanotechnology), University of Technology Sydney 

และ Faculty of Science (B.Sc. Materials Science and Nano Engineering), 

Mahidol University 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

 (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา : กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตรแ์ละนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร ์
  

หมวดท่ี ๑. ข้อมูลท่ัวไป 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  
      (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)        
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering  

   (International Program, Multidisciplinary Curriculum) 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

แบบที่ ๑ 
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)  

  ช่ือย่อ : วท.บ. (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)  
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Materials Science and Nano Engineering) 

 ช่ือย่อ : B.Sc. (Materials Science and Nano Engineering) 
แบบที่ ๒ 

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)  
  ช่ือย่อ : วท.บ. (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)  

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Materials Science and Nano Engineering) 
 ช่ือย่อ : B.Sc. (Materials Science and Nano Engineering) 

และ 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Nanotechnology) 

 ช่ือย่อ : B.Sc. (Nanotechnology) 
๓. วิชาเอก ไม่ม ี
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๔. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบที่ ๑ ไม่น้อยกว่า  ๑๓๐ หน่วยกิต 

แบบที่ ๒ จํานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ๗๕ หน่วยกิต และจาํนวนหน่วยกิตของ University of 
Technology Sydney 96 Credits (เทียบเท่า ๘๒.๕ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) 

หมายเหตุ: จํานวนหน่วยกิตรวมของแบบที่ ๒ เท่ากับ ๑๕๗.๕ หน่วยกิต เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบได้รับ
ปริญญาสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology Sydney 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
๕.๓ ภาษาที่ใช ้ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
๕.๔ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  

แบบ ๑ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
แบบ ๒ เป็นความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of 
Technology Sydney, Australia ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาของนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Science, University of Technology Sydney 

๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
แบบที่ ๑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
แบบที่ ๒ ให้ปริญญาสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology 
Sydney 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 ๖.๓ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรน้ี 
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  ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งที่  
  ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่
  ๑๑/๒๕๕๙ เมือ่วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

(๑) ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
(๒) นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
(๓) ผู้เช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
(๔) พนักงานในบริษัทช้ันนําที่ต้องใช้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

 
๙. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

๑) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. รักชาติ ไตรผล 

Ph.D. (Chemistry), Clemson University, USA: 2003
วท.บ. (เคม)ี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๓๙ 

๒) x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผศ.ดร. ชญาณศิา ชิติโชติปัญญา 

Ph.D. (Materials Science and Engineering), University 
of Rochester, USA: 2004 
M.Sc.(Materials Science and Engineering), University 
of Rochester, USA: 1997 
วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 

๓) x –xxxx-xxxxx-xx-x     MS-PHD. (Physics), University of Chicago, USA (2013)
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

อ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ BA (Physics and Economics ), Washington University
in Saint Louis, USA (2008) 

๔) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. สุภา  วิรเศรษฐ ์
 

Ph.D. (Chemical and Materials Engineering: Polymer 
major), University of Cincinnati, Ohio, USA: 2005 
M.S. (Polymer) Petroleum and Petrochemical  
College, Chulalongkorn University 1996 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๗ 

๕) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
อ.ดร. คริสโตเฟอร์ สมิท 

(Ph.D) (Chemistry). Flinders University. 2001 
(B.Sc) (Chemistry). Flinders University. 1996 

 
 
 
 
 
 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา)  

๑๐.๒ Faculty of Science, University of Technology Sydney, Sydney, Australia 

๑๐ .๓  คณะศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีวัสดุได้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทําให้มีการประยุกต์

นําเทคโนโลยีระดับสูงทางด้านวัสดุศาสตร์ เข้ามาใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอ่ืนๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง อาทิเช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ มากมาย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
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การแข่งขันทางธุรกิจระดับโลกาภิวัตน์ ได้เพ่ิมความเข้มข้นขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการใช้วัสดุ
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเพ่ือใช้ในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆ ที่ผลิตขึ้นได้
ภายในประเทศน้ัน จัดเป็นผลิตภัณฑ์ระดับต้นนํ้าที่มีราคาค่อนข้างตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับกลาง
นํ้าหรือปลายนํ้า ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ประเทศต้องนําเข้า ความเสียเปรียบน้ีย่ิงชัดเจนขึ้น ความอ่อนด้อยหรือความ
ไม่เข้มแข็งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จะลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
ตํ่าลง ส่งผลเสียระยะยาวกับความย่ังยืนในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังกระทบกับ
ความสามารถทางเศรษฐกิจในระดับภาคของประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ต้นนํ้า จําต้องอาศัยความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาให้มาต่อยอดการผลิตสินค้า ความเข็มแข็งน้ี
จะเกิดไม่ได้เลย หากขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทางการวิจัย มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุในเชิงลึกในประเทศ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสามารถสร้างบุคลากรเหล่าน้ีขึ้นมาให้ได้ ดังน้ัน ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในประเทศเป็นคําตอบที่สามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้ นอกจากน้ี ข้อ
ได้เปรียบอย่างย่ิงอีกประการหน่ึงของการหล่อหลอมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากระบบการศึกษา
ภายในประเทศ คือความคุ้นเคยกับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย 
นอกจากน้ีหากระบบการศึกษาดังกล่าวน้ี สามารถส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถในการส่ือสารด้วย
ภาษาสากลด้วยแล้ว ก็ย่ิงช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และยัง
สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาของประเทศเราเอง เพ่ือเพ่ิมระดับการเป็น
สถานศึกษาระดับสากลมากขึ้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนคณะวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ 
พหุวิทยาการ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญในเชิงลึกในทางทฤษฎี และมีโอกาสฝึกปฏิบัติ มีทางเลือกในการเรียนการศึกษาและวิจัยที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดมุมมองให้นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร สามารถบูรณาการความรู้ และประยุกต์ความรู้ไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆ ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ของประเทศให้มากขึ้น และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาสากล ช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและสร้างความย่ังยืนของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความสามารถในสร้าง

มูลค่าเพ่ิมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทําให้สร้าง
ความย่ังยืนของประเทศในระยะยาว การยกระดับฐานะของประชาชนในภาพรวม ทําให้ประเทศสามารถยืนอยู่
บนขาของตัวเองได้ การสร้างบุคลากรทางการศึกษาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกที่มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ มีความเคารพต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และมีความตระหนักรู้ต่อผลกระทบของการพัฒนา
ต่อประเทศ จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงยวดต่อการผลิตบัณฑิตทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ซึ่งจะมีส่วนใน
การต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
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สังคมของประเทศ รวมถึงช้ีนําสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และมีส่วนช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี
ได้ 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 วิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสาขา
ต่างๆ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีการผลิต สิ่งทอ ก่อสร้าง ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ อาหาร
และการเกษตร ดังน้ันจึงพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เพ่ือผลิตบุคลากรท่ี
มีคุณภาพและศักยภาพสูง มาตรฐานที่ดีปฎิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของการศึกษาและวิจัย มี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นสากลและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นอย่างย่ิง การสร้างบัณฑิตทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนจะเป็นก้าวแรกที่นําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้รอบรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ประกอบกับวัฒนธรรมและสังคมที่ดีของประเทศ และเป่ียมด้วยจรรยาบรรณท่ีดีและเหมาะสม การ
ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนเป็นฐานสําคัญต่อการเพ่ิมจํานวนนักวิจัย ใน
โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม   
 

๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ

นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  
การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่มุ่งเน้น

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมวลมนุษยชาติ และสอดคล้องพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชา

ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรยีนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน) 

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรทีส่อนโดยคณะอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นรายวิชาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็นของวิชาชีพ 
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นรายวิชาที่ตอบสนองต่อ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  



๗                                                               มคอ.๒ 

 

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖)    

ENGE 105 Integrating Health and Environment 

วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา   ๒ (๒-๐-๔) 

PRPR 101 Population and Development 

วจปส ๑๐๒   ภูมิภาคศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 

PRPR 102 Regional Studies 

ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 180 English for Academic Purpose I 

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 181 English for Academic Purpose II 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 280 Science Fiction and Society 

ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด   ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 281 The Science of Speech Sounds  

ศศภอ ๓๘๐ การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 380 Academic Presentations in English 

 
หมวดวิชาเฉพาะ เปิดสอนโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
วศอก ๑๙๕ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน    ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops       
วศอก ๒๙๕  กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ   ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 295 Mechanics for Materials Engineering 
  

หมวดวิชาเลือก เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ ให้นักศึกษา
เลือกเรียนได้จากรายวิชาของทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเง่ือนไขของรายวิชาที่
สามารถนํามาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
ไม่มี ยกเว้นเป็นวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนต้องการเลือกเรียน 

๑๓.๓ การประสานงาน   
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  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ดูแล ติดตาม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กําหนดให้ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพ่ือ
ประสานงานจัดการเรียนการสอน และการสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนดของรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกออกแบบ

ไว้ให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับเข้ากับงานวิจัยที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะแบบ    สหสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาในลักษณะที่เป็นการบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
นอกจากน้ียังเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidiscipline) คือเป็นหลักสูตรที่นําเอาศาสตร์ความรู้ของ
หลากหลายแขนงมาผสมผสานเพ่ือก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมไปถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และ
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการในระดับมาตรฐานสากล มีความสามารถในการเป็นผู้นําด้านการวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา และ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านวิชาการและการวิจัยทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

การศึกษาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน จําเป็นต้องใช้ศาสตร์หลายประเภทในการทํา
ความเข้าใจ รวมถึงต้องผนวกเอาศาสตร์หลายๆประเภทเข้าด้วยกันเพ่ือวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น วัสดุหลักทั้งสามประเภท ทั้งโลหะ พอลิเมอร์และเซรามิก มีโครงสร้างอะตอมแตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้ศาสตร์
ทางด้านฟิสิกส์ที่ใช้ความรู้ทางด้านควอนตัม ฟิสิกส์ของแข็งและเทอร์โมไดนามิกส์ แต่ในขณะเดียวกัน การ
สังเคราะห์วัสดุขึ้นมา ก็จําเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการสังเคราะห์พลาสติก ยาง
สังเคราะห์ ยางธรรมชาติต่างๆ รวมถึงปฏิกริยาในทางสังเคราะห์วัสดุอีกหลายๆประเภท แต่ในขณะเดียวกัน 
การทําความเข้าใจกระบวนการทางการขึ้นรูปวัสดุ จําเป็นต้องใช้พ้ืนความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิศวกรรมอยู่บ้าง ทั้ง
ในแง่ของการใช้กระบวนการทางความร้อน อาธิเช่น การอบชุบโลหะหรือการขึ้นรูปวัสดุแบบต่างๆ การ
ออกแบบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ด้านการเขียนแบบอุปกรณ์ต่างๆและอ่ืนๆอีกมากมาย และในปัจจุบันยังมีการ
พัฒนาวัสดุชีวโมเลกุลที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเข้ามาเก่ียวข้องเป็นอย่างมากอีกด้วย 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าจําเป็นต้องใช้ความรู้ในหลากหลายแขนง ซึ่งต้องเช่ียวชาญท้ังฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา และอ่ืนๆ เมื่อนําไปใช้ในกระบวนการผลิต ก็ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นความรู้ที่ต้องเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ เมื่อความรู้พ้ืนฐานของ
นักศึกษาที่เรียนสาขาน้ีครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนวิชาที่หลากหลาย เช่น วิชากายภาพของโลหะ 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต หลักการของเซรามิก นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ วัสดุนาโน สาร
ก่ึงตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาเลือกต่างๆอีกมากมาย ซึ่งวิชาเหล่าน้ี จําเป็นต้องมีความรู้ของศาสตร์
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ต่างๆท่ีได้กล่าวมาผนวกเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าศาสตร์ทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ไม่สามารถใช้
ศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ หรือชีววิทยา หรือพ้ืนฐานวิศวกรรม หรืออย่างใดอย่างหน่ึงได้ แต่เป็น
ศาสตร์ที่ต้องผนวกรวมเอาศาสตร์หลากหลายสาขา เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างสรรเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุออกมา   

 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ 
ความสามารถดังน้ี  
 ๑.๒.๑ มีคณุธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 ๑.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๒.๓ มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทดลองด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
ดําเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย    

๑.๒.๔  มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นําและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๒.๕ มีทักษะการนําเสนอผลงาน และมีความคิดสร้างสรรค์  

๑.๒.๖ บัณฑิตที่สิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบบที่ ๒ มีความรู้กว้างขวางทางด้านนาโน
เทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ในทั้งในประเทศและต่างประเทศ บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาจาก University of 
Technology Sydney จะได้รับประสบการณ์และเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีจากประเทศ
ออสเตรเลีย รวมไปถึงได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
 
๒. แผนพัฒนาปรบัปรุงการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มการ

๑. พัฒนาและประเมินหลักสตูรอย่าง
สม่ําเสมอ มีการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาตาม
ข้อกําหนด  

๑. ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ ประเมนิคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้าน
วิชาการในอนาคต  
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิต และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

๑. ตรวจสอบหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสากล 
๒. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี   (โดย
นําผลจากข้อ ๑ และ ๒ มาใช้) 

๑. รายละเอียดหลักสูตร
๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยเฉพาะความรู้และ
ปัญญาด้านเน้ือหาของ
หลักสูตร 

๓. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ
และบรรลผุลสมัฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

๑. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
เสริมสําหรับนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีความสามารถในการ
พัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
๒. มีกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

๑. บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา และ มกีารสรุปผลการ
ติดตามให้คําแนะนํานักศึกษา 
๒. ข้อมูลแสดงผลการเรียน
ของนักศึกษา และจํานวน
นักศึกษาที่สามารถบรรลุ
ผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

๔. พัฒนาอาจารย์ให้มีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มีประสบการณ์จากการนําความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

๑. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทางด้าน
วิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง  
๒. สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมทางด้านการเรียนการสอน 
หรือการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

๑. จํานวนเงินทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลกัสูตรที่เพ่ิมขึ้น 
๒. จํานวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ในหลกัสูตร 
๓. จํานวนคร้ังการเข้ารับอบรม 
หรือการเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการ 

 
 

หมวดท่ี ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ เป็นระบบทวิภาค 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีภาคฤดูร้อน 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
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๓ หน่วยกิตระบบทวิภาคเทียบได้กับ ๔ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
แบบท่ี ๑ 
๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระดับช้ันปีที่ ๑๒ (Grade 12) 

สายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ของประเทศที่สําเร็จการศึกษา หรือสอบผ่านเกณฑ์การสอบเข้า โดยมี
คุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๓) มีผลสอบภาษาอังกฤษ ขั้นตํ่าข้อใดข้อหน่ึง 

- TOEFL  500, Internet Based 61, Computer Based 173  

- IELTS  6.0  

- MU-TEST  45 

- SAT I  1100 
๔) มีผลการสอบเข้าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ วิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
  
 
 

แบบท่ี ๒ 

๑) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปีที ่๑ จากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม

นาโน (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ) ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒) ได้คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ในช้ันปีที่ ๑ มากกว่า ๒.๕  

๓) มผีลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หน่ึงดังน้ี 

๑. IELTS 6.5 โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ ๖.๐ 

๒. TOEFL (internet base)  79-93  โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ ๒๑.๐ 

๓. AE5 Pass 

๔. PTE 58-64 

๕. CAE 58-66 
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นอกเหนือจากน้ี ให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่ ง ต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology Sydney 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะเขา้เรียนในแบบที่ ๒ จะทําการคัดเลือกจากนักศึกษาในแบบที่ ๑ หลังจากสําเร็จ

การศึกษาปีที่ ๑ โดยพิจารณาจากผลการเรียน ผลสอบภาษาอังกฤษ และความพร้อมของนักศึกษา  

 
 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒.๓.๑. นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา อาจจะ
มีความรู้พ้ืนฐานไม่เท่ากันที่เขา้ศึกษาในหลักสูตร 

๒.๓.๒. การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอาจไม่ดีเพียงพอ เน่ืองจากการสอน ตําราและเอกสารการ
สอน ข้อสอบ และโครงงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

๒.๓.๓. ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 
๒.๓.๔. การปรับตัวของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนระดับอุดมศึกษาและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
 
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนนิการแก้ไขปัญหา

๑ . นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความ

หลากหลายตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา อาจจะมี

ความรู้พ้ืนฐานไม่เท่ากันที่เข้าศึกษาในหลักสูตร 

๒. การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอาจไม่ดีเพียงพอ 

เน่ืองจากการสอน ตําราและเอกสารการสอน ข้อสอบ 

และโครงงานเป็นวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด 

๓. ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 

๔. การปรับตัวของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

ระดับอุดมศึกษาและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

๑. นักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษาต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ 

ความเข้าใจ รวมถึงแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี

ขึ้นกับพ้ืนฐานของนักศึกษา 

๒. เพ่ิมเติมรายวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ โดยการ

ลงทะเบียนวิชาเพ่ิมเติมตามคําแนะนําของ

กรรมการบริหารหลักสูตร  

๓. การเปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นและ

คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น 

๔. ส่งเสริมการทํากิจกรรมและสโมสรของนกัศึกษา 

 
๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จํานวนที่คาดว่าจะรับ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

จํานวนที่คาดว่าจะจบ - - ๑๐ ๓๐ ๔๐

จํานวนสะสม ๔๐ ๘๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๒๐
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หมายเหตุ : จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 
๒.๖ งบประมาณตามแผน  

        ๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
 แบบท่ี ๑ 

ก. รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร   จํานวน.........๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ข. ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตรที่จุดคุ้มทุน จํานวน.........๕๑๒,๒๒๑.๔๓ บาท 
ค. จํานวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน  จํานวน............๗................. คน 
ง. จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ   จํานวน............๒๐.............. คน  
แบบท่ี ๒ 
ก. รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร   จํานวน.........๒,๐๓๓,๓๖๖.๔๐ บาท 
ข. ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร   จํานวน.........๑,๘๑๔,๗๖๖.๔๐ บาท 
ค. จํานวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน  จํานวน............๐..................... คน 
ง. จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ   จํานวน............๑๐.................. คน  

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ตลอดการศึกษา) 
แบบท่ี ๑ 
ประมาณการรายรับต่อนักศกึษา (P)   
ค่าลงทะเบียน                          หน่วยละ รวม

ค่าหน่วยกิต                    
    ๑) บรรยาย (จํานวน ๑๑๐ นก.)              ๒,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐
    ๒) ปฎิบัติ   (จํานวน ๒๐ นก.)                ๒,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสนับสนุนการศึกษา ๓๕,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายรับต่อนักศึกษา (P) ๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการรายจ่าย  
    รายจ่ายผนัแปรต่อนักศกึษา (V)  

    เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย   ๑๐๘,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายผนัแปรต่อนักศกึษา (V) ๑๐๘,๐๐๐.๐๐

    รายจ่ายคงที่ในการดําเนนิการ (FC๐) 
    บุคลากร 

ค่าตอบแทนอาจารย์ (อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ) ๔๗๓,๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนผูช่้วยสอน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน พนง.ฝ่ายสนับสนุนเฉพาะสําหรับโครงการ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐
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    เครื่องมือ/อุปกรณ ์  
    ค่าเสื่อมสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคปกติ

๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  ๖๒๕,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าบํารุงรักษา ๓๑,๒๕๐.๐๐

    ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคปกติ
๑. เครื่องโรเนียว  ๒,๐๐๐.๐๐

    ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน-เฉพาะโครงการ
๑. โปรเจคเตอร์ + จอ ๒๓,๗๕๐.๐๐
๒. คอมพิวเตอร์ ๑๒,๐๐๐.๐๐
๓. เครื่องเสียง ๓๐,๐๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๕. ค่าบํารุงรักษา ๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการเรียนการสอน  
๑. หลอดโปรเจคเตอร์ ๘,๙๕๐.๐๐
๒. กระดาษ วัสดุสํานักงาน ๑๒,๕๐๐.๐๐

    อาคารสถานท่ี 
ค่านํ้าส่วนกลาง ๑๐,๕๐๐.๐๐
ค่าไฟส่วนกลาง ๑๐๕,๐๐๐.๐๐

รวมรายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ (FC๐) ๒,๘๒๙,๕๕๐.๐๐
จํานวนนักศึกษาคุ้มทนุในการดําเนนิการ (QOBE)      ๗ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน  ๓,๕๘๕,๕๕๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนกัศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน ๕๑๒,๒๒๑.๔๓ 
 
แบบท่ี ๒ 
ประมาณการรายรับต่อนักศกึษา (P)  
ค่าลงทะเบียน หน่วยละ รวม

ค่าหน่วยกิต MU  
         ๑) บรรยาย (จํานวน ๕๘ นก.)                 ๒,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐

    ๒) ปฎิบัติ   (จํานวน ๑๗ นก.)                  ๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐.๐๐
ค่าหน่วยกิต AU*  ๑,๗๖๒,๓๖๖.๔๐
ค่าสนับสนุนการศึกษา ๓๕,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายรับต่อนักศึกษา (P) ๒,๐๖๐,๘๖๖.๔๐
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* ค่าเงิน 65,080 AUD = 1762336.40 THB (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ 27.08 AUD = 1 
THB ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
 

ประมาณการรายจ่าย 
    รายจ่ายผนัแปรต่อนักศกึษา (V)  

    ค่าหน่วยกิต AU (65,080 AUD) ๑,๗๖๒,๓๖๖.๔๐
       เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย   ๕๒,๔๐๐.๐๐

รวมรายจ่ายผนัแปรต่อนักศกึษา (V) ๑,๘๑๔,๗๖๖.๔๐
    รายจ่ายคงที่ในการดําเนนิการ (FC๐)                                                                 0* 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ (FC๐)*           0
  
(*ร่ายจ่ายคงที่ในการดําเนนิการเป็นรายจ่ายที่ใชร่่วมกันกับแบบท่ี ๑ เนื่องจากนักศึกษาเรียนร่วมกัน) 
จํานวนนักศึกษาคุ้มทนุในการดําเนนิการ (QOBE)     ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน  ๑,๘๑๔,๗๖๖.๔๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนกัศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน ๑,๘๑๔,๗๖๖.๔๐ 
 

๒.๗  ระบบการศึกษา 

แบบท่ี ๑ จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนหลักสูตร ๔ ปี ตามระบบหน่วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์)  

 แบบท่ี ๒ จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน หลักสูตร ๔ ปีเพ่ือจะได้รับปริญญาจากท้ังสองมหาวิทยาลัย โดย

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาช้ันปีที่ ๑ จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะไปศึกษาต่อที่ University of Technology 

Sydney, Australia จะต้องมีคุณสมบั ติตามเกณฑ์ข้อตกลง  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN MAHIDOL UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY (ภาคผนวก ฉ) โดย

นักศึกษาจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในช้ันปีที่ ๑ และ ๔ และศึกษาต่อ ณ University of Technology 

Sydney, Australia ในช้ันปีที่ ๒ และ ๓  (ตามโครงสร้างหลักสูตร) 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน (ถ้ามี)  
   ๒.๘.๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๒ .๘ .๒  ตาม เกณฑ์ข้ อตกลง ในการส่ ง ต่ อ นักศึ กษาระห ว่ า งคณะ วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology Sydney 
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร   
  ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
   แบบที่ ๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ๑๓๐ หน่วยกิต   
                    แบบที่ ๒ จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of 
Technology Sydney ๑๗๑ หน่วยกิต (คิดเทียบเท่าเป็นจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๗.๕ หน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยมหิดล)     
   
 
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร 
  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังน้ี    
แบบท่ี ๑ 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐ หน่วยกิต 
(๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   ๔  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาภาษา    ๘ หน่วยกิต 
(๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ๑๘ หน่วยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                ๙๔ หน่วยกิต 
(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    ๓๑ หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน   ๔๘   หน่วยกิต        
(๓) กลุ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑๕ หน่วยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ๖  หน่วยกิต 
  

แบบท่ี ๒ 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๓*
 หน่วยกิต 

                          (๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   ๔  หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มวิชาภาษา    ๘ หน่วยกิต 
(๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ๒๑** หน่วยกิต 
* เทียบเท่า ๓๑ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
**เทียบเท่า ๑๙ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                ๑๓๒* หน่วยกิต 
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(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    ๔๘** หน่วยกิต 

(๒) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน   ๕๔***   หน่วยกิต    

(๓) กลุ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๓๐**** หน่วยกิต 
* เทียบเท่า ๑๒๐.๕ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
**  เทียบเท่า ๔๐.๕ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
*** เทียบเท่า ๕๒ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
****เทียบเท่า ๒๘ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ๖  หน่วยกิต 
 

 ๓.๑.๓ รหัสรายวิชาในหลักสูตร 

  ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร รหัสวิชา (Course code) กําหนดไว้ ๗ หลัก 

ประกอบด้วยอักษร ๔ หลัก และตัวเลข ๓ หลัก ดังน้ี 

 

 

(๑) ตัวอักษร ๔ ตัว   

  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/สถาบันที่รับผดิชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

  วท – SC หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์  

  วจ – PR หมายถึง  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

  สว – EN หมายถึง  คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  

  ศศ – LA หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์   

  วศ – EG หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อช่ือสาขาวิชา ภาควิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหน่ึง ได้แก่  

คณะ/สถาบัน       อักษรย่อ ช่ือเต็ม 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
คณะวิทยาศาสตร์ คณ – MA คณิตศาสตร์ 
 คม – CH เคมี 
 ชว – BI ชีววิทยา 

ฟส – PY
คร – ID 

ฟิสิกส์
พหุวิทยาการ 
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วน- ME สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ศท– GE
ภอ - EN 
ปส–PR 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ 
ประชากรและสังคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อก – IE อุตสาหกรรมนานาชาติ 
  
(ข) ตัวเลข ๓ ตัว ในรหสั SCME 
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง  ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน  
 ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาหรือแขนงวิชา ดังน้ี 
   เลข ๐  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวัสดุศาสตร์ 
   เลข ๑  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
   เลข ๒  กลุ่มวิชาเคมีที่เก่ียวข้อง 
   เลข ๓  กลุ่มวิชาฟิสิกสท์ี่เก่ียวข้อง 
   เลข ๔  กลุ่มวิชาชีววิทยาและการแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
   เลข ๕  กลุ่มวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
   เลข ๖  กลุ่มวิชานาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมนาโน 
   เลข ๗  กลุ่มวิชาทางอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
   เลข ๘  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกงาน สัมมนา โครงการวิจัย 
   เลข ๙  กลุ่มวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง เลขลําดับวิชาในแต่ละปีการศึกษา ของกลุ่มวิชาน้ัน 
 หมายเหตุ การกําหนดรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชานอกเหนือจากรหัส SCME ให้ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเง่ือนไขการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร/ภาควิชา/คณะต้นสังกัด ในรายวิชาน้ันๆ 
 หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุตัวเลข
หน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
  ๓ (๒-๓-๕)  = ๓ หน่วยกิต  (บรรยาย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  และค้นคว้าด้วย
ตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
  หรือแสดงจํานวนสัปดาห์ที่ใช้ในการสอนวิชาน้ันตลอดภาคการศึกษา โดยระบุด้วยเครื่องหมาย * ไว้
หลังตัวเลขกลางในวงเล็บ ๑ สัปดาห์จะคิดเป็น  ๑  หน่วยกิต  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 ๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกิต  (ฝึกปฏิบัติ ๔ สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๒๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
  
๓.๑.๔. รายวิชาในหลักสูตร     

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
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  ๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ( ๑๘ หน่วยกิต )    
วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ       ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 163 Essential Biology 
วทคร ๒๐๔ เกมกลยุทธ      ๒ (๑-๒-๓) 
SCID 204 Game Strategy    
วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation   
วทวน ๑๓๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน   ๓ (๓-๐-๖)  
SCME 130 Energy Sciences and Technology      
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    ๓ (๓-๐-๖)    

 ENGE 105 Integrating Health and Environment    
วทคร ๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   ๓ (๓-๐-๖)    

 SCID 103 Information Technology in Daily Life 
วทคร  ๒๐๑ เทคนิคการเรียนรู้       ๑ (๑-๐-๒) 

 SCID  201 Learning Techniques 
วทคร ๓๐๕ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์   ๑ (๑-๐-๒) 
SCID  305 Generic Skills in Science Research 
๒  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  (๔ หน่วยกิต)   
วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา    ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 101 Population and Development 
วจปส  ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา      ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR  102 Regional Studies 
และ/หรือวิชาที่เทียบเคียงได้ 
 
 
๓.  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ( ๘ หน่วยกิต )

 ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑  ๒ (๒-๐-๔)
 LAEN 180 English for Academic Purpose I 
 ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒  ๒ (๒-๐-๔) 
 LAEN 181 English for Academic Purpose II 
 ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม   ๒ (๒-๐-๔) * 
 LAEN 280 Science Fiction and Society 
 ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด    ๒ (๒-๐-๔) * 
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 LAEN 281 The Science of Speech Sounds  
 ศศภอ ๓๘๐ การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ    ๒ (๒-๐-๔) 
 LAEN 380 Academic Presentations in English 

* เลือกเรียน ๒ หน่วยกิต 
และ/หรือวิชาที่เทียบเคียงได้ 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

๑   รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (๓๑ หน่วยกิต)  
  วทคม ๑๖๑   เคมีทั่วไป         ๓ (๓-๐-๖)  

SCCH 161   General Chemistry 
วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี          ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory 
วทคณ ๑๗๔ แคลคลูัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 174 Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations  
วทคณ ๑๙๒ สถิติศาสตร ์          ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 192 Statistics    
วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป          ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 178 General Physics  
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป         ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 160 General Physics Laboratory  
วทชว ๑๙๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา            ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 192 Biology Laboratory  
วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล          ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  102 Cell and Molecular Biology 

 วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น                 ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 259 Linear Algebra 

วทวน ๒๑๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลอง        ๓ (๓-๐-๖) 
 SCME 211 Computer Programing and Simulation 

วทวน ๒๒๒ เคมีเชิงฟิสิกส์           ๔ (๓-๓-๖) 
 SCME 222 Physical Chemistry 
 วทวน ๒๓๑ โมเดิร์นฟิสิกสแ์ละกลศาสตร์ควอนตัม        ๓ (๓-๐-๖) 
 SCME 231 Modern Physics and Quantum Mechanics   
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๒   รายวิชาในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน    
๒.๑ รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  (๔๘ หน่วยกิต)  

วศอก ๑๙๕ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน         ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops       
วศอก ๒๙๕  กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ           ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 295 Mechanics for Materials Engineering 
วทวน ๒๖๒       วัสดุนาโน           ๓ (๒-๓-๔) 
SCME 262  Nanomaterials 
วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์               ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 101 Introduction to Materials 
วทวน ๒๐๒ หลักการเบ้ืองต้นของเซรามิก         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 202 Basic Principle of Ceramics 
วทวน ๒๐๓ กายภาพของโลหะ          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 203 Physical Metallurgy 
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 241  Nanobiotechnology  
วทวน ๓๐๑ การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโน           ๓ (๓-๐-๖) 

SCME 301  Instrumental Methods for Materials Science and Nano Engineering 
วทวน ๓๒๑ หลักการวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และการขึ้นรูป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 321 Principle of Polymer Science and Processing 
วทวน ๓๗๓ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 373 Materials Science and Nano Engineering in Industrial Process  
วทฟส ๓๗๔ ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 374 Solid State Physics for Materials Science  
วทฟส ๓๗๘ สารก่ึงตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส ์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 378 Semiconductors and Nano Electronic 
วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑        ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 381 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering I 

  วทวน ๓๘๒  ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒       ๑ (๐-๓-๑) 
  SCME 382 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 

วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑          ๑ (๐-๓-๑) 
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SCME 481 Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒       ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๔๘๓ ฝึกงาน            ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 483 Internship 
วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒          ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484 Senior Project II 
หมายเหตุ: Senior project สามารถดําเนินการได้ทั้งในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยและ

ในภาคอุตสาหกรรม 
๒.๒ รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตรแ์ละวิศวกรรมนาโน (๑๕ หน่วยกิต)     
แบ่งเปน็สี่หมวดซ่ึงสามารถเลือกขา้มแขนงได้ 
วัสดุและวิศวกรรมนาโนทางอิเล็กทรอนิกส ์

วทวน ๒๖๐ กระบวนการทางพ้ืนผิว         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 260 Surface Process 
วทวน ๒๖๑ เครื่องสแกนน่ิงโพรบและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 261 Scanning Probe and Electron Microscopy 
วทวน ๓๓๒ วัสดุแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 332 Magnetic and Electronic Materials  
วทวน ๓๓๓ เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์โครงสร้างนาโน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 333 Thin Film Technology and Nanostructure Fabrication 
วทวน  ๓๖๐ ทัศนศาสตร์           ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 360 Optics  
วทวน  ๓๖๒      นาโนโฟโตนิกส์           ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 362 Nanophotonics 
วทฟส ๔๒๒  การจําลองโมเลกุล         ๓ (๓-๐-๖)  

 SCPY 422 Molecular Simulation 
 วทวน ๔๕๑ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์     ๓ (๓-๐-๖) 

SCME 451 Applied Electronics and Interfacing 
วทวน ๔๗๑ เทคโนโลยีวัสดุก่ึงตัวนํา         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 471 Semiconductor Technology  
วทวน ๔๗๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน        ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 472 Special Topics in Materials Science and Nano Engineering 

วัสดุและวิศวกรรมนาโนทางชีวการแพทย์ 
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 วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีด้านยีน          ๑ (๐-๒-๑) 
SCID  302 Gene Technology 
วทวน ๓๔๑ ความเป็นพิษของวัสดุ          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 341 Toxicology of Materials  
วทวน ๓๔๒ นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 342 Nanotechnology in Drug Delivery 
วทวน ๔๓๒ วัสดุที่มีความอ่อนตัวและการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 432 Soft Materials and Bioapplications 
วทวน ๔๔๑ ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์สําหรับซ่อมแซมร่างกาย    ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 441 Biomedical Materials and Devices for Human Body Repair 
วทวน ๔๔๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 442 Special Topics in Biomedical Materials 

 วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร         ๑ (๐-๒-๑) 
SCID  509  Separation Techniques 

วัสดุและวิศวกรรมนาโนเชิงเคมีอุตสาหกรรม 
วทวน ๓๐๔ ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 304 Safety and Waste Management  
วทวน ๓๒๔ การเสื่อมของวัสดุ         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 324 Degradation of Materials 
วทวน ๓๓๕ วัสดุอนินทรีย์          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 335 Inorganic Materials  
วทวน ๓๖๔ นาโนเทคโนโลยีเชิงโมเลกุล        ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 364 Molecular Nanotechnology 
วทวน ๔๐๑ วัสดุเชิงประกอบ          ๒ (๒-๐-๔) 
SCME 401 Composite Materials 
วทวน ๔๐๒ การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 402 Polymer processing and rubber technology 
วทวน ๔๒๑ เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 421 Industrial Chemistry for Materials Science 

          วทวน ๔๒๒      วัสดุอินทรีย์และการขึ้นรูป           ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 422  Organic Materials and Processing 
วทวน ๔๓๓ ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 433 Special Problems in Materials Science and Nano Engineering 
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วทวน ๔๖๑ นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 461 Nanotechnology in Polymer Sciences 

 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนเชิงธุรกิจ  

วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ        ๓ (๓-๐-๖) 

SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 

 
๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี ๖ หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับรายวิชาที่ เปิดสอน
โดยหลักสูตร นอกจากน้ี นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอ่ืนๆ ที่
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร 

๔) รายวิชา University of Technology Sydney  (Bachelor of Science (Nanotechnology)) 
สําหรับนักศึกษาในแบบที่ ๒ ที่เรียนรายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกําหนดในช้ันปีที่ ๑ 

และมีการส่งต่อนักศึกษาไปศึกษา ณ University of Technology Sydneyา ในช้ันปีที่ ๒,๓ มีรายวิชาดังน้ี 
Module Credits hpw

*Mathematical Modeling I 33130 
*Mathematical Modeling II 33230 
*Mathemetics for Physical Science 33360 
(Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations 
SCMA 174, Statistics SCMA 192, Linear Algebra SCMA 259 ) 

6 
6 
6 

4
6.5 
4 

*Physics in Action 68201 
(Modern Physics and Quantum Mechanics SCME 231) 

6 5.5

*Solid-state Science and Nanodevices 68606
(Solid-State Physics for Materials Science SCPY 374, Semiconductor 
and Nanoelectronics SCPY 378) 

6 5

*Physical Chemistry I 65307 
(Physical Chemistry SCME 222) 

6 4.5 

*Computational Physics 68416 
(Computer Programming and Simulation SCME 211) 

6 4

*Bionanotechnology 91140 
(Nanobiotechnology SCME 241) 

6 5

Nanomaterials 68075
(SCME 262) 

6 6
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Module Credits hpw
*Chemistry 2 65212 (Free elective 6 cp) 6 6
Energy Science & Technology 68412
(SCME 130) 

6 4

Optics 68206 
(SCME 360) 

6 6

Nanophotonics 68513
(SCME 362) 

6 4

Scanning Probe and Electron Microscopy 68320
(SCME 261) 

6 6

Applied Electronics and Interfacing 68316
(SCME 451) 

6 6

Molecular Nanotechnology 67509 
(SCME 364) 

6 6

Surface Processes (optional subject) 
(SCME 260) 

6 6

Quantum Physics 68413 
(SCME 472) 

6 6

หมายเหตุ  

-เครื่องหมาย * คือ รหสัวิชาที่ ณ University of Technology Sydney, Australia ที่เทยีบเท่ากับ

วิชาในวงเล็บของหลักสูตร 

-6 Credit ที่ UTS เทียบเท่าเฉล่ีย 4-6 ช่ัวโมง in class ต่อสัปดาห์ 

-hpw  = hour per week 

 

๓.๑.๕ แผนการสอน 
แบบท่ี ๑ 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 

วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา ๒ (๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 

PRPR 101 Population and Development

ศศภอ ๑๘๐ 

LAEN 180  

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑

English for Academic Purpose I 

๒ (๒-๐-๔)

ศศภอ ๓๘๐ 

LAEN 380 

การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔)

 

วทคร ๒๐๑ 

SCID 201 

เทคนิคการเรียนรู้ 

Learning Techniques 

๑ (๑-๐-๒)

วทคร ๑๐๓ 

SCID 103      

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

Information Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖)

 

วทคม ๑๘๙ 

SCCH 189 

ปฏิบัติการเคมี 

Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

วทคม ๑๖๑ 

SCCH 161 

เคมีทั่วไป  

General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)

 

วทฟส ๑๖๐ 

SCPY 160 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics Laboratory  

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๗๘ 

 SCPY 178 

ฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics  

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๖๓ 

SCBI 163 

ชีววิทยาสาระสําคัญ 

Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔)

 

วทชว ๑๙๒ 

SCBI 192 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

Biology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

 รวม ๒๑ 

 
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
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LAEN 280 
หรือ 
ศศภอ ๒๘๑
LAEN 281 

Science Fiction and Society
 
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด  
The Science of Speech Sounds 

สวศท ๑๐๕
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖)

ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181  

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purpose II 

๒ (๒-๐-๔)

วทคร ๑๐๒ 
SCID 102 

ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล
Cell and Molecular Biology  

๓ (๓-๐-๖)

วจปส ๑๐๒    
PRPR 102 

ภูมิภาคศึกษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔)

วทวน ๓๐๕ 
SCID 305 

ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
General Skill in Science Research 

๑ (๑-๐-๒)
 

วศอก ๑๙๕ 
EGIE 195 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
Basic Engineering Workshops 

๓ (๒-๒-๕)

วทวน ๓๗๒ 
SCME 372 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Scientific Creativity and Innovation  

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๑๐๑  
SCME 101 

หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Introduction to Materials 

๓ (๓-๐-๖)

 รวม ๒๒ 
 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 
วทคณ ๑๗๔ 
SCMA 174 

แคลคลูัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Calculus and System of Ordinary Differential Equations 

 ๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๒๓๑ 
SCME 231 

โมเดิร์นฟิสิกสแ์ละกลศาสตร์ควอนตัม    
Modern Physics and Quantum Mechanics 

๓ (๓-๐-๖)
 

วทวน ๒๖๒    
SCME 262 

วัสดุนาโน 
Nanomaterials 

๓ (๒-๓-๔)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 
วทวน ๒๑๑
SCME 211  

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลอง
Computer Programing and Simulation  

๓ (๓-๐-๖)

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra 

๓ (๓-๐-๖)

วทคร ๒๐๔ 
SCID 204 

เกมกลยุทธ 
Game Strategy 

๒ (๑-๒-๓)

วศอก ๒๙๕ 
EGIE 295 

กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ
Mechanics for Materials Engineers  

๓ (๓-๐-๖)

 รวม ๒๐ 
 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)

วทวน ๑๓๐ 

SCME 130 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน

Energy Sciences and Technology 

๓ (๓-๐-๖)

วทคณ ๑๙๒

SCMA 192 

สถิติศาสตร ์

Statistics 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๒๐๒ 

SCME 202 

หลักการเบ้ืองต้นของเซรามิก

Basic Principle of Ceramics 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๒๐๓ 

SCME 203 

กายภาพของโลหะ 

Physical Metallurgy  

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๒๒๒ 

SCME 222 

เคมีเชิงฟิสิกส์ 

Physical Chemistry 

๔ (๓-๓-๖)

วทวน ๒๔๑ 

SCME 241 

นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ

Nanobiotechnology 

๓ (๓-๐-๖)

 

 รวม ๑๙ 
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ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)

วทฟส ๓๗๔ 
SCPY 374 

ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์
Solid-State Physics for Materials Science 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๐๑ 
SCME 301 

การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโน  
Instrumental Methods for Materials Science and Nano 
Engineering  

๓ (๓-๐-๖)
 

วทวน ๓๒๑ 
SCME 321 

หลักวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และการขึ้นรูป
Principle of Polymer Science and Processing 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๘๑ 
SCME 381 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑
Research Laboratory in Materials Science and Nano 
Engineering I 

๑ (๐-๓-๑)

 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
Major Elective 

๖ 

 รวม ๑๖ 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)
วทฟส ๓๗๘ 
SCPY 378 

สารก่ึงตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์
Semiconductor and Nano Electronics 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๗๓ 
SCME 373 

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
Materials Science and Nano Engineering in Industrial 
Process  
 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๘๒ 
SCME 382 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒
Research Laboratory in Materials Science and Nano 
Engineering II 

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๔๘๓ 
SCME 483 

ฝึกงาน
Internship  
(*หมายเหตุ วิชาน้ีสามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่ปีสามข้ึนไปทุกเทอม) 

๑ (๐-๓-๑)



๓๐                                                               มคอ.๒ 

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

Major Elective 

๓ 

 วิชาเลือกเสรี Free Elective ๒ 

 รวม ๑๓

 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)

วทวน ๔๘๑ 

SCME 481 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑

Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๓๘๓ 

SCME 383  

โครงงานวิจัย ๑ 

Senior Project I 

๓ (๐-๙-๓)

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

Major Elective 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาเลือกเสรี Free Elective ๒ 

 รวม ๙ 

 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)

วทวน ๔๘๒ 

SCME 482 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒

Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 

 

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๔๘๔ 

SCME 484 

โครงงานวิจัย ๒ 

Senior Project II 

๔ (๐-๑๒-๔)

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

Major Elective 

๓  

 วิชาเลือกเสรี Free Elective ๒ 
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 รวม ๑๐ 
  
แบบท่ี ๒ 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 

วจปส ๑๐๑ 

PRPR 101 

ประชากรและการพัฒนา

Population and Development 

๒ (๒-๐-๔)

ศศภอ ๑๘๐ 

LAEN 180  

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑

English for Academic Purpose I 

๒ (๒-๐-๔)

ศศภอ ๓๘๐ 

LAEN 380 

การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔)

 

วทคร ๒๐๑ 

SCID 201 

เทคนิคการเรียนรู้ 

Learning Techniques 

๑ (๑-๐-๒)

วทคร ๑๐๓ 

SCID 103      

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

Information Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖)

 

วทคม ๑๘๙ 

SCCH 189 

ปฏิบัติการเคมี 

Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

วทคม ๑๖๑ 

SCCH 161 

เคมีทั่วไป  

General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)

 

วทฟส ๑๖๐ 

SCPY 160 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics Laboratory  

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๗๘ 

SCPY 178 

ฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics  

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๖๓ 

SCBI 163 

ชีววิทยาสาระสําคัญ 

Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔)

 

วทชว ๑๙๒ 

SCBI 192 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

Biology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)



๓๒                                                               มคอ.๒ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 

 รวม ๒๑ 

 
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 
หรือ 
ศศภอ ๒๘๑
LAEN 281 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม
Science Fiction and Society  
 
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด  
The Science of Speech Sounds 

๒ (๒-๐-๔)

สวศท ๑๐๕
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖)

ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181  

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purpose II 

๒ (๒-๐-๔)

วทคร ๑๐๒ 
SCID 102 

ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล
Cell and Molecular Biology  

๓ (๓-๐-๖)

วจปส ๑๐๒    
PRPR 102 

ภูมิภาคศึกษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔)

วทวน ๓๐๕ 
SCID 305 

ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
General Skill in Science Research 

๑ (๑-๐-๒)
 

วศอก ๑๙๕ 
EGIE 195 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
Basic Engineering Workshops 

๓ (๒-๒-๕)

วทวน ๓๗๒ 
SCME 372 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Scientific Creativity and Innovation  

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๑๐๑  
SCME 101 

หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Introduction to Materials 

๓ (๓-๐-๖)

 รวม ๒๒ 
 

Year 2 Spring semester (Semester 1) 
Code Module Title Credits
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33130 Mathematical Modeling I 6 
68201 Physics in Action 6 
65212 Chemistry 2 6 
33230 Mathematical Modeling II 6 

 Total 24 
 

Year 2 Autumn Semester (Semester 2) 

Code Module Title Credits

33360 Mathematics for Physical Science 6 
65307 Physical Chemistry I 6 
68412 Energy Science & Technology 6 
68075 Nanomaterials 6 

 Total 24 
 

 

 

Year 3  Spring Semester (Semester 1) 

Code Module Title Credits

91140 
or 
68320 
 

Bionanotechnology 
or 
Scanning Probe and Electron Microscopy 
 

 
6 
 

68513 Nanophotonics 6 
68413 Quantum Physics 6 
68206 Optics 6 

 Total 24 
 

Year 3 Autumn Semester (Semester 2) 

Code Module Title Credits

68316 Applied Electronics and Interfacing 6 
67509 Molecular Nanotechnology 6 
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68606 Solid-state Science and Nanodevices 6 
68416 Computational Physics 6 

 Total 24 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)
วทวน ๔๘๑ 
SCME 481 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑
Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๔๘๓ 
SCME 483 

ฝึกงาน
Internship (Australia,Thailand) 

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๓๐๑ 
SCME 301 
 

การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  
Instrumental Methods for Materials Science and Nano 
Engineering  

๓ (๓-๐-๖)
 

วทวน ๓๒๑ 
SCME 321 

หลักพอลิเมอรแ์ละกระบวนการผลิต
Principle of Polymer Science and Processing  

๓ (๓-๐-๖)
 

วทวน ๓๘๑ 
SCME 381 
 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑
Research Laboratory in Materials Science and Nano 
Engineering I  

๑ (๐-๓-๑)

วทวน ๓๘๓ 
SCME 383 

โครงงานวิจัย ๑ 
Senior Project I 

๓ (๐-๙-๓)

วทคร ๒๐๔ 
SCID 204 

เกมกลยุทธ 
Game Strategy 

๒ (๑-๒-๓)

วศอก ๒๙๕ 
EGIE 295 

กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ
Mechanics for Materials Engineers 

๓ (๓-๐-๖)
 

 รวม ๑๗
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้า)
วทวน ๔๘๒ 
SCME 482 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒
Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 

๑ (๐-๓-๑)
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วทวน ๔๘๔ 
SCME 484 

โครงงานวิจัย ๒ 
Senior Project II 

๔ (๐-๑๒-๔)

วทวน ๒๐๒ 
SCME 202 

หลักการเบ้ืองต้นของเซรามิก
Basic Principle of Ceramics  

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๒๐๓ 
SCME 203 

กายภาพของโลหะ 
Physical Metallurgy 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๗๓ 
SCME 373 

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
Materials Science and Nano Engineering in Industrial Process 

๓ (๓-๐-๖)

วทวน ๓๘๒ 
SCME 382 
 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒
Research Laboratory in Materials Science and Nano 
Engineering II 

๑ (๐-๓-๑)

 รวม ๑๕
 ๓.๑.๗  คําอธบิายรายวิชา  
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 

 
๓.๒ ชื่อ ตําแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

๑) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. รักชาติ  ไตรผล* 
 

Ph.D. (Chemistry),
Clemson University, USA: 2003 
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๓๙ 

๒) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ 
 

Ph.D. Science (Nanobiotechnology), 
University of Technology Sydney, Australia: 2008  
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๓๗ 

๓) x –xxxx-xxxxx-xx-x   
อ.ดร. กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย 
 

Ph.D. (Microsystem Engineering), Alber-Ludwig 
University of Freiburg, Germany: 2011 
M.Sc. (Materials Science and Engineering) Christian 
Albrechts University of Kiel, Germany: 2006 
วศบ. (วิศวกรรมโลหะการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๕ 
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

๔) x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผศ.ดร. ธรรมสทิธ์ิ  วงศ์เศรษฐสกุล

Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry) University of 
Oxford, UK : ๒๕๕๑ 
วท.ม. (พอลิเมอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๕ 

๕) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
อ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์* 

MS-PHD. (Physics), University of Chicago, USA (2013)
BA (Physics and Economics ), Washington University in 
Saint Louis, USA (2008) 

๖) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
อ.ดร. คริสโตเฟอร์ สมิท* 

(Ph.D) (Chemistry). Flinders University. 2001 
(B.Sc) (Chemistry). Flinders University. 1996 

๗) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์ 

Ph.D. (Metallurgy and Materials), 
University of Birmingham, UK: 2006 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมอีนินทรีย์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑ 

๘) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. ดาราภรณ์ เตรียมโพธ์ิ 
 

Ph.D. (Materials Science and Engineering ), 
Stevens Institute of Technology, USA: 2000 
M.Sc. (Materials Science andEngineering)  
Stevens Institute of Technology, USA: 1997 
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗ 

๙) x –xxxx-xxxxx-xx-x     
ผศ.ดร. สุภา  วิรเศรษฐ* 
 

Ph.D. (Chemical and Materials Engineering: Polymer 
major), University of Cincinnati, Ohio, USA: 2005 
M.S. (Polymer) Petroleum and Petrochemical  
College, Chulalongkorn University 1996 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๗ 

๑๐) x –xxxx-xxxxx-xx-x    
ผศ.ดร. สมศักด์ิ แดงต๊ิบ 

Ph.D. (Applied Nuclear Physics) Uppsala University, 
Sweden: ๒๕๔๓ 
วท.ม. (ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๓๕ 
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

๑๑) x –xxxx-xxxxx-xx-x    
ผศ.ดร. เติมศักด์ิ  ศรีคิรินทร ์

Ph.D.(Polymer Science and Engineering) Case Western 
Reserve University, USA.: ๒๕๔๑ 
วท.บ. (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: ๒๕๓๔ 

๑๒) x –xxxx-xxxxx-xx-x    
ผศ.ดร. ธนากร โอสถจันทร ์

Ph.D. (Physics) Macquarie University, Australia : ๒๕๓๘
วท.ม. (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๒ 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๒๙ 

๑๓) xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.ดร. ธีรเกียรต์ิ  เกิดเจริญ 

Dr rer nat (Physical Chemistry) University of Innsbruck , 
Austria: ๒๕๓๘ 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 
วท.บ. (เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๓ 

๑๔) x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผศ.ดร. ชญาณศิา ชิติโชติปัญญา* 

Ph.D. (Materials Science and Engineering),University of 
Rochester, USA: 2004 
M.Sc.(Materials Science and Engineering), University of 
Rochester, USA: 1997 
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 

๑๕) x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รศ.ดร. ศิวพร มีจู สมิธ   

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK : ๒๕๔๖ 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

  หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม ทั้งผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชํานาญการ

พิเศษจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

หลักสูตรมีโปรแกรมการฝึกงานในอุตสาหกรรม การผลิตวัสดุเครื่องมือต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ การทํางาน
จริงและการฝึกงานจากสถานที่จริงในแนวการผลิต การควบคุมการขึ้นรูป การควบคุมคุณภาพการแปรรูปและ
สินค้า  ปฏิบัติการ  การวิเคราะห์วัสดุเชิง กายภาพ และเคมี 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 



๓๘                                                               มคอ.๒ 

 

๔.๑.๑ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และ
สาขาที่เก่ียวข้องผ่านการสังเกตและการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ในสถานที่ฝึกงานระดับองค์กร  
๔.๑.๒ นักศึกษามีการพัฒนาในการตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 
๔.๑.๓ นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงในบริษัทหรือสถานประกอบการที่มีผู้จ้างงานใน
สาขาของตนเอง  
๔.๑.๔ นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในสถานที่ฝึกงาน 

๔.๒ ช่วงเวลา อย่างน้อย 4 สปัดาห์ สามารถขยายเวลาได้ตามแต่ความจําเป็น 
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน สามารถลงทะเบียนเรียนได้ต้ังแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป 

๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานวิจัย 
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ โครงงานวิจัยขนาดเล็กทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(๑) มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฏีและผลการวิจัยทีม่ีการผลิตและการวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

(๒) ได้รับความชํานาญในวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และได้รบั
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  

(๓) ได้รับประสบการณ์ในการเขียนผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ และ
สามารถทํางานวิจัยได้ตามเวลาที่กําหนด 

(๔) มีการพัฒนาทักษะในการคิดต่อยอดที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
๕.๓ ช่วงเวลา หน่ึงภาคการศึกษา   
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต  

วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑, ๓ (๐-๙-๓) และ วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒, ๔ (๐-๑๒-๔)  
๕.๕ การเตรียมการ โครงงานทางวิทยาศาสตร์จะทําในหอ้งปฏิบัติการภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอโดยอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัย ภายในหรือภายนอกคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศกึษาควรจะต้องทํางาน
วิจัยทุกวันด้วยความเอาใจใส่เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จะใช้การให้คะแนนจากการ
ดําเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ รายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยด้วยปากเปล่า และ/หรือ การ
นําเสนอด้วยโปสเตอร์ 
 

หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ มีภาวะผู้นําและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์      

-  ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเป็น “มหิดล”  คือ “อตฺตานํ อุปมํ  กเร” ปฎิบัติ
ต่อผู้อ่ืนเหมือนต่อตนเอง 
-   จัดการเรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ 
-   กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจสง่เสริมให้ทํางานรว่มกับผู้อ่ืน พัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา  

๑.๒ มีทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

-   จัดการเรียนรู้ทักษะการใช้สารสนเทศในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้
-   จัดการเรียนรู้ทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based) 
ในการศึกษาหาความรู้ การปฏิบัติงาน  
-   มอบหมายงาน/โครงงานให้ค้นคว้าและนําเสนอผลงาน 

๑.๓ มีจิตอาสา -   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม 
 -   กิจกรรมออกหน่วยอาสาตามความสมัครใจ
๑.๔ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

-   ปรับพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
-   จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้

ในแต่ละด้าน 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหลักสูตร และ
มหาวิทยาลัย 
   ๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ    
ไม่คัดลอกหรือนํางานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
 

 
๑. กรณีศึกษาทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. การให้ร่วมกิจกรรมคู่ หรือ

กิจกรรมกลุม่ 
๓. การกําหนดกติกาการเข้าช้ัน

เรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึง
การปฏิบัติตนในช้ันเรียน 

๔. มีการดําเนินการทดลองและ
เสนอผลที่ได้จากการทดลอง
ตามข้อเท็จจริง ไม่นําผลงานของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

 
๑. การประเมินด้วยตัวผู้เรียน 
๒. การประเมินโดยผู้สอน 
๓. การประเมินแบบรวบยอด 
๔. การสังเกตพฤติกรรม 
๕. ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ

ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสตัย์ในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

๖. การประเมินผลงานจากการ
ทําทดลอง การตรวจสอบการ
คัดลอกงานจากผู้อ่ืน 



๔๐                                                               มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้

ในแต่ละด้าน 
๕. ยกตัวอย่างประกอบในขณะที่

สอนเน้ือหา โดยสอดแทรกเรือ่ง 
คุณธรรม จริยธรรม 

๒. ด้านความรู้ 
    ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องในสาระหลักของสาขาวิชา 
และสาขาอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 
    ๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่าง
ลึกซึ้งในสาขาย่อยที่ตนชํานาญพิเศษ 
และเช่ือมโยงกับสาขาย่อยอ่ืนได้ 
    ๒.๓ ติดตามความรู้ 
ความก้าวหน้าที่เกิดใหม่ ในสาขาวิชา
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 
๑. การบรรยาย  
๒. การอภิปรายเด่ียว/กลุ่ม 
๓. การเรียนรู้โดยการกํากับตนเอง  
๔. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ 
๕. การฝึกทําโครงงาน ออกแบบและ

วางแผนการทดลองที่เก่ียวกับ
สาขาวิชา 

๖. ค้นคว้าและทํารายงาน 

๑. การประเมินด้วยตัวผู้เรียน 
๒. การประเมินโดยผู้สอน 
๓. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

และการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 
๔. คุณภาพของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
๕. ประเมินผลจากข้อสอบแบบ

ปรนัยเลือกตอบข้อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลงและ/หรือการ
สอบปากเปล่า 

๖. การสังเกตพฤติกรรม 
๓. ด้านทักษะปัญญา 
    ๓.๑ ประยุกต์ความรู้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงและแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
องค์รวม 
    ๓.๒ บูรณาการองค์ความรู้ทาง
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนให้
เข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง และนํามาสังเคราะห์เพ่ือ
ใช้แก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ต่อ
สังคม 
   ๓.๓ สังเคราะห์ พัฒนาแนวคิด 
องค์ความรู้ใหม่ และผลงานที่เป็น
นวัตกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
๑. กรณีศึกษาโดยมอบหมายให้

นักศึกษาเช่ือมโยงความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ 

๒. กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
๓. ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๔. ค้นคว้าและทํารายงาน 
๕. การนําเสนอแผนโครงงานวิจัย

และการทําโครงงานวิจัยของ
สาขาวิชา 

๖. ค้นคว้าและนําเสนอปากเปล่า 
๗. นําเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ 
๘. การบรรยาย 
๙. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ 
๑๐. วิจารณ์เชิงเปรียบเทียบ 

๑. การทดสอบ 
๒. การทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. การประเมินโดยผู้สอน 
๔. คุณภาพของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
๕. ตรวจการบ้าน 
๖. การสังเกตพฤติกรรม 
๗. ผลการปฏิบัติ หรือการประเมิน

คุณภาพของงานที่มีความ
เช่ือมโยงหรือบูรณาการความรู้ 

๘. ประเมินผลจากข้อสอบแบบ
ปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลงและ/หรือการ
สอบปากเปล่า 



๔๑                                                               มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้

ในแต่ละด้าน 
๑๑. การอภิปรายเด่ียว/กลุ่ม
๑๒. การทํารายงานรายวิชา 

๙. คุณภาพของรายงานหรือ
โครงงาน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑ ติดต่อสื่อสารกับ นักวิชาการ 
หรือบุคคลต่าง ๆ โดยใช้ได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง ส่วนตน และสว่นรวม 
รักษาสมบัติของส่วนรวม และ
ประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
ต่อผู้อ่ืน 
   ๔.๓ มคีวามสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ เป็นผู้นําได้ และการจัดการ
งานให้สําเร็จได้ 

 
 
๑. กรณีศึกษา 
๒. การประชุม สมัมนา 
๓. กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
๔. ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๕. ค้นคว้าและทํารายงาน 
๖. ค้นคว้าและนําเสนอปากเปล่า 
๗. การบรรยาย 
๘. การอภิปรายเด่ียว/กลุ่ม 
๙. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ

 
 

 
๑. การทํางานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. การประเมินโดยผู้สอน 

๓. การประเมินแบบรวบยอด 

๔. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 

๕. การสังเกตพฤติกรรม 

๖. คุณภาพของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๗. ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสตัย์ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถ
แปลความหมายของข้อมูลได้ทั้งเชิง
ปริมาณและคณุภาพ โดยใช้เทคนิค
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
    ๕.๒ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการฟัง พูด และเขียน กับบุคคล
ทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ หรือใน
การประชุม และการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารกับต่างประเทศ 

 
 
 
๑. การประชุม สมัมนา 
๒. กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
๓. ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๔. ค้นคว้าและทํารายงาน และ

สามารถประมวลผลผลการ
ทดลองจากโครงงานวิจัยได้ 

๕. ค้นคว้าและนําเสนอปากเปล่า 
๖. นําเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ 

เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ 
๗. การบรรยาย 
๘. การฝึกปฎิบัติทางห้องปฏิบัติการ

 
 
๑. การทํางานที่ได้รับ

มอบหมาย 
๒. การประเมินโดยผู้สอน 
๓. การประเมินแบบรวบยอด 
๔. การมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย และการฝึก
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

๕. คุณภาพของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๖. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
ความตรงต่อเวลา ความ



๔๒                                                               มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้

ในแต่ละด้าน 
    ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และ
ติดต่อสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม 
     ๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเตรียม 
เขียนนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การ
ติดต่อสื่อสาร การประชุม หรือการ
พิมพ์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. การอภิปรายเด่ียว/กลุ่ม
 

รับผิดชอบและความ
ซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๗. บทสรุปจากการอภิปราย
เด่ียว/กลุ่ม 

๘. สังเกตพฤติกรรม 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) (ภาคผนวก ค) 

 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
รูปแบบการเรียนแบบที่ ๒ หลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ของ University of Technology Sydney, 
Australia ควบคู่กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล (รายละเอียดในภาคผนวก) 
๒.   มาตรฐานกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 แบบท่ี ๑ 
  ๑.๑  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในแต่ละรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ฎของการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการตาม
รายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบประมวลรายวิชา และจัดให้มีการประเมินทั้งจากนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์นําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ทั้งน้ีมีการนําระบบประกันคุณภาพในสถาบันเข้ามาร่วมใช้ 
  ๑.๒  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ในระดับหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือนํา
ผลจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

แบบท่ี ๒ 
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๒.๑  กําหนดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Technology Sydney โดยสามารถถูกตรวจสอบจากผู้
ประเมินภายนอกได้ 

๒.๒ มีการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือเป็นการทวนสอบ มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการเรียนการสอน 

๒.๓ มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้ในระดับหลักสูตร รวมไปถึงทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล  
 
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

แบบท่ี ๑ 

(๑) ต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

(๒) ต้องเรียนครบจํานวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด ได้แก่ 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 - หมวดวิชาเฉพาะ 

 - หมวดวิชาเลือกเสรี 

(๓) ได้รับเกรดเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดติด F หรือไม่ผ่าน 

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักด์ิศรแีห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

แบบท่ี ๒ 

(๑) ต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

(๒) ต้องเรียนครบจํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด ได้แก่  

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- หมวดวิชาเฉพาะ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี 

(๓) ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์ของ University of Technology Sydney* และ

ได้รับเกรดเฉล่ียสะสมของ ๒ ปีการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่ตํ่ากว่า 

๒.๐๐ และไมม่ีรายวิชาใดติด F หรือไม่ผ่าน 

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักด์ิศรแีห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

*ดูรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆได้จาก UTS Legistation Rule and Policies   

 



๔๔                                                               มคอ.๒ 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่เรียนแบบที่ ๒ ต้องผา่นข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
๓.๑ ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และสําเร็จการศึกษาปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามหลักสูตรแบบ ๒ โดยมี GPA มากกว่า ๒.๕ 
๓.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักด์ิศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
๓.๓ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในเรื่องหลักเกณฑ์การส่งต่อนักศึกษาระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology Sydney โดยมีข้อกําหนดให้มีผล
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 
1) IELTS 6.5 โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ ๖.๐ 
2) TOEFL (internet base)  79-93 โดยมีคะแนนการเขยีนเท่ากับ ๒๑.๐ 
3) AE5 Pass 
4) PTE 58-64 
5) CAE 58-66 

๓.๔ ช้ันปี ๑ เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกําหนด และในช้ันปีที่ ๒ และ ๓ เรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of 
Technology Sydney และกลับมาเรียนช้ันปีที่ ๔ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ตารางการเทียบเกรดภาคผนวก ซ) 

 

 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย ์

 
๑.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

 ๑.๑  แนะนําอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรของภาควิชา และคณะได้รู้จัก 

 ๑.๒ จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ แนะนํา ดูแลตามความเหมาะสม 

 ๑.๓ หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์พ่ีเลี้ยง อธิบายงาน ระเบียบที่เก่ียวข้อง แนะนําหลักสูตรในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 

 ๑.๔  ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา 

๑.๕ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมโครงงานวิจัยของ

นักศึกษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและโครงงานวิจัย และมอบหมายงานบางส่วนในการ

ดูแลนักศึกษา 
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  ๑.๖ อาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง มาตราฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑  จัดหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนา การวิจัยอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย ขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.๑.๒ จัดโครงการให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและด้านอ่ืนๆ 

๒.๒.๑   สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ  เช่น การรับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และ
ตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัย 

๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 
 

หมวดท่ี  ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน  จัดระบบการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา ติดตามและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

๑.๒ มีระบบการรายงานข้อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา 
๑.๓ มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา และมีการประมวลผลการประเมิน เพ่ือ

นําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
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๒. บัณฑิต 
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์และ

วิศวกรรมนาโน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ บัณฑิตที่สิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบบที่ ๒ มีความรู้กว้างขวางทางด้านนาโน
เทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ในทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๓ อัตราการได้งานทํา/การศึกษาต่อของบัณฑิต หลังสําเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ ๘๐ 
๒.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕ โดยมี

ความพึงพอใจทางด้านวิชาการในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี ด้านความเป็นผู้
มีจิตอาสา ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕ 

 
๓. นักศึกษา 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา 
๓.๑.๑ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนทั้งแบบรับตรงและรับจากส่วนกลาง โดยพิจารณาจากผล

การสอบเข้าในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดไว้ 
๓ .๑ .๒ มีการจัดการสอนให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนช้ันปีที่ ๑ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้

ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงลักษณะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
๓.๒ การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๓.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนพร้อมกําหนดบทบาท
หน้าที่ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ทําการศึกษา ด้านการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อหลังจากสําเร็จการศึกษา 

๓.๒.๒ มีการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งระหว่างกลางภาคและปลายภาคเรียน 
เพ่ือที่จะให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือในด้านการเรียนและอ่ืนๆแก่นักศึกษาได้ทันท่วงที 

๓.๒.๓ จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปดูงานการเสนอผลงานในและต่างประเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้
นําผลงานที่พัฒนาขึ้นมานําเสนอต่อสาธารณะอีกทั้งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างทันสมัย 
   ๓.๒.๔ นักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจตามกลุ่มวิชาวัสดุ
ศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ เมื่อเริ่มทําโครงงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่กํากับ
ดูแลการทําโครงงานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

๓.๓ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเก่ียวกับวิชาการหรืออ่ืนๆ ได้ โดยการย่ืนอุทธรณ์ต่อ   คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรผ่านกระบวนการพิจารณาของหลักสูตรและภาควิชา เพ่ือส่งต่อไปยังกระบวนการพิจารณาของ
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คณะวิทยาศาสตร์ และหากข้ออุทธรณ์ไม่สามารถยุติได้ทางคณะวิทยาศาสตร์จะเสนอต่อกองบริหารการศึกษา
ในการดําเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าวต่อไป 
 
๔. อาจารย์ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินการเพื่อรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกล่ันกรองคุณสมบัติและ
ประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากน้ันคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการคัดเลือกน้ัน ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการท่ี
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชารวมท้ังมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นหลัก 

๔.๑.๑ กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาที่จําเป็นโดยคํานึงถึงคุณวุฒิ
ทางการศึกษามีประสบการณ์การปฏิบัติในสาขาที่ต้องการและมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากน้ันต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สารสนเทศการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๑.๒ อาจารย์ประจําที่เข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศใช้น้ีเริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

๔.๑.๓ ประกาศและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
๔.๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยสืบค้นประวัติและ

คุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้อย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
๔.๑.๕ เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษาเพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพ่ือทบทวน ติดตามคุณภาพหลักสูตร และนํา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

๔.๒.๑ อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็น  
วิชาปฏิบัติ บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย 

๔.๒.๒ อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
๔.๒.๓ อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดทําร่างการ

ปรับปรุงหลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
๔.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

 ภาควิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาที่ต่างจากความชํานาญของคณาจารย์ประจํา เพ่ือให้
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นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต่งต้ังให้เป็นอาจารย์พิเศษก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

๔.๓.๑ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทําได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเช่ียวชาญพิเศษ 
๔.๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ 
๔.๓.๓ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปีการศึกษา 
๔.๓.๔ อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนช่ัวโมงในรายวิชาที่สอน 
๔.๓.๕ สําหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติให้กลุ่มวิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาที่มีผู้เรียนเกินกว่า

อัตราส่วน:อาจารย์ ๘:๑ และจะจ้างได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจํานวนอาจารย์ที่สอนในรายวิชาน้ัน 
๔.๓.๖ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนเป็นผู้
กําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการพัฒนาจัดทําร่าง
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง โดยวางแผน จัดการ ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนประเมินตนเองและ
นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฯ
จัดให้มีการประเมินหลักสูตรเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง และให้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ประจําหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และทําการติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยจัดทําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
 หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนในระหว่างการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาน้ันโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนในแต่ละรายวิชา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว หลักสูตรทําการสุ่มสํารวจความพึงพอใจ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตจากหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทํางาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําผลจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑ งบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 ๖.๒.๑ มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๖.๒.๒ มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 ๖.๒.๓ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอสําหรับการเรียนการ
สอนและการวิจัยในหลักสูตร 
 ๖.๒.๔ มีห้องเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอสําหรับการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 

๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกหนังสือและวารสารของคณะฯ ที่จะทําหน้าที่
พิจารณาความต้องการ วางแผนการจัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งตํารา หนังสืออ้างอิง วารสาร
ทางวิชาการหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรต่างๆเหล่าน้ีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่จัดขึ้น 

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการสํารวจความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็น โดยพิจารณาผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยากรต่างๆ 
แล้วนํามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์อย่างเหมาะสม 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตําแหน่งงานน้ันๆ เช่น การสอนงาน 
ระบบพ่ีเลี้ยง การจัดการความรู้ในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องน้ัน
โดยเฉพาะแผนประจําปีเพ่ือให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม  
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

หลักสูตรมีตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีบังคับต้องมีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๒ ปี และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังน้ี 

 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

    

๒ . มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

    

๓ . มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

    

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

    

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗   

-    

๘. อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    

๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

    

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ 

(ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่

น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

หมวดท่ี ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร	

 
๑.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑   การประเมินกลยุทธ์การสอน   
 ๑.๑.๑ การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
 ๑.๑.๒ การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และขอคําแนะนํา 
 ๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษา 
 ๑.๑.๔   วิเคราะห์จากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๑.๑.๕   การสงัเกตการณ์การสอนจากประธานกลุ่มสาขาวิชา 
 
 ๑.๒   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน    
 ๑.๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อ
เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
 ๑.๒.๒ ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 ๑.๒.๓  วิเคราะห์จากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๑.๒.๔  การประชุมการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรกับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
 
๒.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
  ๒.๑ ประเมินหลักสตูรในภาพรวมโดยนักศึกษา 
  ๒.๒ ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผูแ้ทนอาจารย์ 
  ๒.๓ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
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  ๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
๓.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 

ระดับ “ควรปรับปรุง”  หมายถึง มีผลการดําเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดับ “ดี”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดับ “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกข้อ 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
 
๔.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน อาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวน ประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  โดยวิเคราะห์จาก
ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต และผลการประเมินต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา สาขาวิชาและ
หลักสูตร เพ่ือสรุปผลและนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 
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๑). หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
วทชว ๑๖๓ 
SCBI   163 

ชีววิทยาสาระสําคัญ  
Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเช่ือมโยงกับโรค เซลล์และพลังงาน  
การสื่อสารของเซลล์ หลักการสืบทอดพันธ์ุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เก่ียวข้อง เช่น 
รีคอมบิแนนต์ ดีเอ็นเอ การบําบัดทางพันธ์ุศาสตร์และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและ
วิวัฒนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์  
Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, 
cell communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern 
techniques (such as recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), 
mechanisms of evolution and human evolution, ecology, population, 
environmental world problems, and conservation. 

วทคร ๒๐๔ 
SCID 204 

เกมกลยุทธ  
Game Strategy 

๒(๑-๒-๓)
 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Prerequisites: No    
ความรู้และทักษะการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจตามเป้าประสงค์ ความเข้าใจกฎระเบียบและ
กติกา การวางแผนเชิงกลยุทธ เทคนิคและแบบแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงลึก การแก้ไข
ปัญหา และการนําไปประยุกต์ใช้ 
Knowledge and skill in the determination of vision and mission according to the 
purpose, understanding regulation and agreement, strategy planning, technique 
and design for operating, critical thinking, problem solving, and application. 

วทวน ๓๗๒ 
SCME 372 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Scientific Creativity and Innovation 

๓ (๓-๐-๖)
 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
แนวคิดนวัตกรรมเบ้ืองต้น เป้าหมายเชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภทของนวัตกรรมทั้งสิบประการ การผสมผสานและการบูรณาการนวัตกรรม จุดเปลี่ยนทาง
สังคมที่เป็นผลจากนวัตกรรมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการสร้างนวัตกรรมและ
การบ่มเพาะนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จภายในประเทศ และตัวอย่าง
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นวัตกรรมระดับโลก  นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี หลักแนวคดิเชิงเทคโนโลยีที่เก่ียวเน่ืองกับนวัตกรรม 
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม 
Basic principle of innovation, aim of innovation in terms of society, science and 
technology, ten types of innovations, concept integration and complementary of 
innovation, turning point of society from scientific innovation, innovation 
incubation, example of successful innovation in the country and in the world, 
basic principle of technology, innovation in technology, example of technological 
innovation. 

วทวน ๑๓๐ 
SCME 130 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน
Energy Sciences and Technology 

๓ (๓-๐-๖)
 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
ฟิสิกส์และเทอโมไดนามิกเก่ียวกับพลังงาน ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับพลังงานและการนํามาใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานความรู้ด้านของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ รวมถึงฟิสิกส์และเทอโมไดนามิกส์
ของระบบพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพลังงานและเทคโนโลยี 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับพลังงาน 
Physics and thermodynamics of energy systems, both in theory as well as in an 
authentic application of scientific work. It builds on the fluids and thermodynamics 
studied in introductory level subjects, and develops an understanding of the 
physics and thermodynamics underlying conventional and renewable energy 
systems. It expands on scientific reporting skills acquired in introductory level 
subjects and leads to the production of an energy science and technology-related 
scientific publication. The subject builds problem-solving skills in practical 
applications of energy science. These systems and related issues are explored 
through lectures, tutorials and project-based work. 

สวศท ๑๐๕  
ENGE 105    

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม        
Integrating Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖)
 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และ
ปัจจัยที่กําหนดสุขภาพและสิง่แวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์สําหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ตัวช้ีวัด
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ความอยู่ดีมีสุข  ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ดําเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการบูรณาการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิง่แวดล้อมกับอาชีพ 
Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of 
health and factors determining health and environment.  Health 
system reform,  strategic development of health and environment 
promotion,  healthy public policy,  health and environmental 
impact assessment. Integrative research for health and environment, 
indicators of well-beings.  Information system for promoting health 
and environment, communication for health and environment. 
Learning process for developing quality of life, living for health and 
environment, self-sufficient economy, techniques for integrating 
health and environment, health, environment and occupations. 

วทคร ๑๐๓ 
SCID 103 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    
Information Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖)   

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟทแ์วร ์โปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อมูล 
โปรแกรมประยุกต์ด้านการวัดและโปรแกรมประยุกต์ด้านแบบจําลอง  การรักษาความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
Information and communication technologies, meaning and component, computer 
system, hardware and software, communication applications, data handling 
applications, measurement applications and modeling application, computer 
security, cloud computing, ethics and laws. 

วทคร  ๒๐๑
SCID 201 

เทคนิคการเรียนรู้  
Learning Techniques 

๑ (๑-๐-๒)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

Prerequisites: No 
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กระบวนการกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน  (PBL) 

กิจกรรมกลุม่ PBL ๑ กิจกรรมกลุ่ม PBL ๒ กระบวนการเรียบเรียงความคิด การค้นหาข้อมูลจาก

หนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บต่างๆ  

Group process, Problem Based Learning (PBL) process, PBL 1, PBL 2, mind 

mapping, information retrieval from textbooks, journals and websites. 

วทคร ๓๐๕ 
SCID 305 

ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Generic Skills in Science Research 

๑ (๑-๐-๒)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ้า จริยธรรมในการวิจัยใน
มนุษย์ และการทดลองสัตว์ในด้านวิทยาศาสตร์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การกระทําผิด 
คุณลักษณะของความรับผิดชอบและการอ้างอิงผลงานวิจัย เทคนิคการสร้างและการเขียนโครงร่าง 
โครงการวิจัย การเขียนขอทุนวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ 
Qualities of a good researcher, effective data searching in science database, safety 
in laboratory, chemistry, radiation and electricity, ethics in human subjects 
research and experimental animals in science, intellectual property rights; qualities 
of responsibilities and references of the research works, techniques of writing 
protocol, research projects, for research grant, research reports writing and 
manuscript for publication. 

วจปส ๑๐๑    
PRPR 101 

ประชากรและการพัฒนา
Population and Development               

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

Prerequisites: No 

แนวคิด ทฤษฎีประชากรและการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาในมิติทาง

ประชากร สังคม และเศรษฐกจิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ความยากจน การย้ายถิ่น

และความเป็นเมือง ท้องถิ่น สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีสว่นร่วมของชุมชน สตรี

นิยม การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง วิเคราะห์และวิพากษ์ แนวทางการพัฒนา 

Concepts and theories on population and development, relationships between 

population and development in terms of population, social and economic 

aspects, human resource development, education, poverty, migration, 
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urbanization, locality, environment and resources, community participation, 

feminism and Greater Mekong Sub-region (GMS) development, analyzing and 

criticizing directions of development. 

วจปส ๑๐๒ 
PRPR 102    

ภูมิภาคศึกษา  
Regional Studies                                

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
ทฤษฎีด้านการพัฒนา ทฎษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์พัฒนาการและทศิทางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชีย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมภิาค อนุ
ภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขง ประชาคมอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรและวัฒนธรรม วิพากษ์ อภิปราย และนําเสนอรายงาน 
Development theories, international relations theories, analysis of development 
and trends in economics of Asian countries, regional economic integration, Greater 
Mekong Sub-region (GMS), ASEAN community, ASEAN-China Free Trade Agreement 
(FTA), analysis of economic and socio-cultural impacts, commenting, discussing 
and presenting report. 

ศศภอ ๑๘๐ 
LAEN 180 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purpose I 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
คําศัพท์วิชาการ สํานวน ไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในปริบทสังคมวิชาการ ทักษะการสื่อสารที่
จําเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจําลองสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปริบทมหาวิทยาลัยและ
วิชาการ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต้นการอ่านและการฟังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various university and 
academic situations; introduction to academic writing; and reading and listening 
from various sources. 

ศศภอ ๑๘๑ 
LAEN 181 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purpose II 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ 
Prerequisites: LAEN 180 English for Academic Purpose I 
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กลยุทธ์ที่สําคญัในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังตัวบททางวิชาการ การพูดในเชิง
วิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ คําศัพท์วิชาการ การเขียน
สรุป เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา และเน้ือหาเก่ียวกับสังคมโลก 
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in academic contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., 
grammar, academic vocabulary, and summary with a focus on academic English 
and issues that enhance students world knowledge. 

ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม
Science Fiction and Society 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การศึกษาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเร่ืองสั้น และนวนิยายเพ่ือการตระหนักถึงความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชุมชนและสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของ
ชุมชนและสังคมน้ัน 
A study of literary fiction from detective to cyber punk short stories and novels to 
augment the awareness of significance and effects of science toward the society 
that humans live in. 

ศศภอ ๒๘๑ 
LAEN 281 

วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด
The Science of Speech Sounds 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
เสียงพูดของมนุษย์ รวมทั้งด้านการเปล่งเสียง สรีระด้านเสียง ฟิสิกส ์กลศาสตร์ การรับรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
The human speech sounds, including the articulatory, the physiology, the physics, 
the acoustics, the perception, and the application. 

ศศภอ ๓๘๐ 
LAEN 380 

การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การนําเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ข้อมลู
อย่างชัดเจน น่าสนใจ และมปีระสิทธิภาพ ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทาง
สถิติ กลยุทธ์ในการนําเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 



๖๐                                                               มคอ.๒ 

 

Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate 
English; clear delivery of the message; interesting and effective language use; 
language for statistics description; presentation strategies and research skills that 
enhance life-long learning. 

 
๒). หมวดวชิาเฉพาะ 

วทคม ๑๖๑  
SCCH 161   

เคมีทั่วไป  
General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฏภาค
สารละลายและคอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี
 Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of 
gases,  phase equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, 
chemical kinetics, ionic equilibria,  electrochemistry. 

วทคม ๑๘๙ 
SCCH 189 

ปฏิบัติการเคมี    
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No  
การทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสัาคัญการ
เตรียมสารละลายและการไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย
เทคนิคทางแสง การจําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของ
สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน  
Experiments of general chemistry and basic Organic Chemistry include 
determinations of scientific errors, significant numbers, precision and accuracy, 
preparation of solution and titration, rate of reaction, chemical equilibria, 
quantitative analysis using spectroscopy, solubility classification, use of models to 
study stereochemistry of organic substance, reactions of hydrocarbons, reactions 
of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and ketones, reactions of 
carboxylic acids and derivatives, reactions of amines. 
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วทคณ ๑๗๔ 
SCMA 174 

แคลคลูัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การทบทวนแคลคูลัสหลักเกณฑ์ลูกโซแ่ละอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ช่ันเชิงกําลังและฟังก์ช่ันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและ
อัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพัทธ์ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จํากัดเขตและไม่จํากัดเขต ทฤษฎีบทหลัก
มูลของแคลคูลสั เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญสนามทศิทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ ์ผลเฉลยน่ิง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การ
ประยุกต์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of 
trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit 
differentiation and related rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite 
and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of 
integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, 
direction fields and phase portraits, matrix representation, stationary solutions, 
solutions by eigenvalue method, applications of systems of ordinary differential 
equations. 

วทคณ ๑๙๒
SCMA 192 

สถิติศาสตร ์  
Statistics  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์หลากหลาย  
การตีความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การชักตัวอย่างเพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการ
นําไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การนําเสนอบทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์
ตามความสนใจของกลุ่มนักศกึษาโดยวิธีเชิงสถิติ  
Concepts and  applications  of probability  and probability distributions in various 
events, interpretation  of statistical values, descriptive statistics, sampling for good 
representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing, 
presentation of article or published research according to groups of student’s 
interest by statistical methods. 

วทฟส ๑๗๘ 
SCPY 178 

ฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics  

๓ (๓-๐-๖)
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 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง กฎของอุณหพลศาสตร์ 
เอนโทรปี การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ 
สมการของแมกซ์เวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหน่ียวนําเป็นส่วนประกอบ การแปลง
แบบลอเรนซ์ โมเมนตัมและพลังงานเชิงสัมพัทธ์ การแผ่รังสขีองวัตถุดํา ทวิภาวะคล่ืน-อนุภาค 
ฟังก์ช่ันคลื่นและความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ เลขควอนตัม การ
จัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส 
แบบจําลองนิวเคลียส ปฏิกิรยิานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส การหลอมรวมนิวเคลียส อนุภาค
มูลฐาน แบบจาํลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน  
Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies, laws of 
thermodynamics, direction of thermodynamic processes, entropy, diffraction, 
interference and polarization of light, Gauss’s law, Ampere’s law, Maxwell’s 
equations, electrical circuits containing capacitors and inductors, Lorentz 
transformation, relativistic momentum and energy, black body radiation, wave-
particle duality, wave function and probability of finding particles, Schrödinger’s 
equation, single-electrons atom, quantum numbers, electron configurations in 
atoms, periodic table, structures and properties of nucleus, binding energy, 
nuclear models, nuclear fission, nuclear fusion, elementary particles, standard 
model of elementary particles. 

วทฟส ๑๖๐ 
SCPY 160 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา 
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year 
students in each faculty. 

วทชว ๑๙๒ 
SCBI  192 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  
Biology Laboratory  

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การทดลองที่เก่ียวข้องกับกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เน้ือเย่ือพืชและสัตว์ การ
แบ่งเซลล์พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
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Experiments relating to microscopy, cell structure and function, lant and animal 
tissues, cell division, genetics and natural selection, ecology, and behavior. 

วทคร ๑๐๒ 
SCID 102 

ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล    
Cell and Molecular Biology 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชีวิตและการส่งผ่านข้อมูลภายในเซลล ์การส่งผ่านพลังงานในระบบ
ชีวภาพ การส่งสัญญาณของเซลล ์การแบ่งตัวของเซลล์ การพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดจําเพาะ การตาย
และการพัฒนาของเซลล์ 
Cell structure and function, life and information flow in cell, energy flow in 
biosystem, cell structure and function, cell signaling, cell division, cellular 
differentiation, cell death and development. 

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคณูภายใน ภาพฉายบนปริภูมิย่อย ค่ากาลังสองน้อย
ที่สุด ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การแปลงเป็นเมทริกซ์เฉียงและจอร์แดน 
ปริภูมิเวกเตอร์เชิงซ้อน การแยกค่าเอกฐาน ตัวผกผันเทียม ระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้น  
Vector spaces, Linear transformations, Inner product spaces, projections on to 
subspaces, Least squares, Eigenvalues and eigenvectors, Diagonalization and 
Jordan forms, Complex vector spaces, Singular value decomposition and the 
pseudouniverse, Systems of linear differential equations. 

วทวน ๒๑๑ 
SCME 211  

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลอง
Computer Programing and Simulation 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเชิงตัวเลข อัลกอริทึมสําหรับการค้นหาและการ
เรียงลําดับ การสร้างแบบจําลอง 
General knowledge of digital computers, computer programs, programming 
languages and computer programming, flow charting, numerical system, algorithms 
for searching and sorting, model simulation. 
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วทวน ๒๒๒
SCME 222 

เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry 

๔ (๓-๓-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ในกระบวนการเคมีครอบคลุมระบบแก๊ส สารละลายสมดุล
ระหว่างวัฏภาค และสารละลายนําไฟฟ้า ทฤษฎีและกลไกของปฏิกิริยาที่ใช้อธิบายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาในระบบเชิงเคมี และระบบชีวภาพ ฝึกทําการทดลองที่เก่ียวข้องกับแต่ละหัวข้อ 
Thermodynamics and kinetics with applications to gasses, solutions, phase 
equilibria and electrolytes, theories and reaction mechanisms used for explaining 
rate of reactions in chemical and biological systems, experiments relating to each 
topic.  

วทวน ๒๓๑ 
SCME 231 

โมเดิร์นฟิสิกสแ์ละกลศาสตร์ควอนตัม   
Modern Physics and Quantum Mechanics 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป

Prerequisites: SCPY 178 General Physics 

คลื่น ออปติคต์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ระดับอะตอมและทีม่าของกลศาสตร์ควอนตัม สมการของชโร

ดิงเงอร์ ทฤษฎีสนามตรงตัว แบบจําลองของฮาร์ทรี-ฟ๊อก การทําให้พอดีทางรูปทรงโครงสร้าง

อิเล็กตรอน  

The class first cover waves, optics, and electromagnetism. Atomic physics is 

introduced along with the development of quantum mechanics. Schrodinger’s 

equation, self-consistent field theory, Hartree-Fock model, geometry optimization 

and electronics structure are integrated in the subject. 

วศอก ๑๙๕ 
EGIE 195 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
Basic Engineering Workshops 

๓ (๒-๒-๕)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
เขียนแบบวิศวกรรมเบ้ืองต้น  เครื่องมือสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบขั้นพ้ืนฐาน  กรรมวิธีการผลิตเบ้ืองต้น  อุปกรณ์และเคร่ืองมือสําหรับกรรมวิธีการผลิต  
ความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการวิศวกรรม 
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Fundamentals of engineering drawing.  Tools for engineering drawing.  Basic 
computer aided design.  Fundamentals of manufacturing processes.  Equipment 
and tools for manufacturing processes.  Basic safety for engineering workshops. 

วศอก ๒๙๕ 
EGIE 295 

กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ
Mechanics for Materials Engineers 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
เวกเตอร์แรง  สมดุลของวัตถุเกร็ง  ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด  ความเค้น การ
เฉือน โมเมนต์ดัด การบิด และการโก่ง  วงกลมของโมร์  กลศาสตร์ต่อเน่ืองขั้นพ้ืนฐาน  จุดคราก
และความเค้น  กลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในโครงสร้างระดับนาโน 
Force vectors.  Equilibrium of rigid body.  Stress and strain relationship. Stress, shear, 
moment, torsion and buckling.  Mohr’s circle.  Basic continuum mechanics.  Yield 
point and stress.  Basic mechanics in nanostructure. 

วทวน ๒๖๒ 
SCME 262 

วัสดุนาโน 
 Nanomaterials 

๓ (๒-๓-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
วิธีการสร้างโครงสร้างระดับนาโน วัสดุนาโน และอุปกรณ์ระดับนาโน เทคนิกการทํา deposition 
การปลูกโครงสร้างวัสดุและการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองของโครงสร้างนาโน การนําวัสดุนาโนไปใช้ใน
ชีวิตจริง คุณสมบัติที่หลากหลายและการนําไปใช้ในทางงานแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกในอ
นาคต  
This subject contains two complementary strands. The first deals with methods for 
producing nanostructures, nanostructured materials and nanoscale devices, using 
deposition, growth and self-assembling processes. The second uses real-world 
examples to demonstrate how the unique properties of these materials can be 
tailored for a wide range of applications from novel building materials and medical 
prothestics to the next generation of electronic devices. 

วทวน ๑๐๑ 
SCME 101 

หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
 Introduction to Materials 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมวัสดุ และวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวัสดุ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ และมเีข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ พันธะและโครงสร้างของอะตอมของ
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ของแข็งแบบผลึก ความไม่สมบูรณ์ในผลึก การแพร่ สมบัติเชิงกลของโลหะ การเลื่อนจากตําแหน่ง
และกลไกกระชับความแข็ง ความล้มเหลว แผนภาพเฟสและการแปลงเฟสในโลหะ กรรมวิธีทาง
ความร้อนของโลหะและโลหะผสม เซรามิกส์และแก้ว พอลิเมอร ์กรรมวิธีการข้ึนรูปพอลิเมอร ์การ
กัดกร่อน วัสดุนาโน  
Fundamental knowledge about materials engineering and science, an ability to 
solve materials problems and understand properties of materials, bonding and 
atomic structure of crystalline solids, defects in crystals, diffusion, mechanical 
properties of metals, dislocations, hardenting, failure, phase diagram and phase 
change in metals, heat treatment of metals and alloys, ceramics and glass, 
polymers, polymer processing, corrosion, nano-materials.  

วทวน ๒๐๒ 

SCME 202 

หลักการเบ้ืองต้นของเซรามิก

Basic Principle of Ceramics 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 

Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 

ลักษณะเฉพาะเชิงโคเวเลนต์และไอออนิก สมบัติโครงสร้างของเซรามิก การสังเคราะห์และการขึ้น

รูป สมบัติเชิงกล สมบัติอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติแม่เหล็ก และสมบัติเชิงแสงของเซรามิก  

Covalent and ionic characters, structural properties of ceramics, synthesis and 

processing, mechanical-, electronic-, magnetic- and optical-properties of ceramics. 

วทวน ๒๐๓ 

SCME 203 

กายภาพของโลหะ 

Physical Metallurgy 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์

Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 

โครงสร้างของโลหะ ข้อบกพร่อง ของผลึก การแพร่ เฟอรัสอัลลอยด์ นอนเฟอรัสอัลลอยด์ และ 

หลักการเปลี่ยนแปลงเฟสของโซลิตสเตท ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแบบจุลภาค และ

คุณสมบัติทางกล การข้ึนรูปเบ้ืองต้น  

Metallic structure, defects, crystalization, diffusion, ferrous alloy, non-ferrous Alloy, 

phase transformation, microstructure and mechanical properties  

Basic metal forming. 

วทวน ๒๔๑ 
SCME 241 

นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Nanobiotechnology 

๓ (๓-๐-๖)
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 วิชาบังคับก่อน: วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล
Prerequisites: SCID 102 Cell and Molecular Biology 
ความสัมพันธ์ของนาโนเทคโนโลยีในระบบชีววิทยา  การเลียนแบบระบบที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ
เพ่ือใช้เกิดการประยุกต์ต่างๆ  การจัดวางโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเอง ระบบ
อเนกประสงค์ที่ระดับนาโนสเกล การพัฒนาระบบตรวจวัดทางชีวภาพ ชีววิทยาทางการแพทย์ด้วย
นาโนเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้วัสดุในงานด้านต่างๆ  
Biological systems are extremely important in nanotechnology and many new 
applications are being developed by mimicking natural systems. Biology is 
extremely good at self-assembling complex, multi-functional systems at the 
nanoscale, e.g. cell membranes or DNA. By understanding how these systems 
work, nanotechnologists are developing new biosensing, biomedical and materials 
applications, e.g. the ion-channel biosensor.  

วทวน ๓๐๑ 
SCME 301 

การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
Instrumental Methods for Materials Science and Nano Engineering  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน:  วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
หลักการพ้ืนฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  สปกโทรเมทรีของแสง  การดูดกลืนแสงแบบอะตอมมิ
กแอบซอร์พชัน  การเปล่งแสงแบบอะตอมมิกอีมิสชันการศึกษาสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคทางแสง 
คอนดักโทเมทรี  โพเทนชิโอเมทรี   แอมเพอโรเมทรี  คลูอมบ์เมทรี  โครมาโทกราฟีแบบของเหลว  
แก๊สโครมาโทกราฟี  ไอออนโครมาโทกราฟี  นิวเคลียรแ์มกเนติกเรโซแนนซ ์หลักการของเครื่องโอ
เจอิเล็กตรอนไมโครสโคปี หลกัการของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งแบบส่องกราดและแบบทะลุ
ผ่าน หลักการของเครื่องสแกนแบบแรงอะตอม และแบบทนัเนลลิ่ง หลักการเครื่องสเปคโตรสโคปี
ของอนุภาคอิเล็กตรอนจากรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ และเคร่ืองสเปกโตรเม
ตรีของมวลไอออนทุติยภูมิ 
Basic principles in analytical instrument techniques: UV-Visible spectrometry, 
atomic absorption spectrometry, (FTIR, UV-Vis and Raman),  atomic emission 
spectrometry, conductometry, potentiometry, amperometry, coulombmetry, liquid 
chromatography, gas chromatography, ion chromatography, nuclear magnetic 
resonance, auger electron spectroscopy, scanning electron microscopy, tunneling 
electron microscopy,  atomic force microscopy, scanning tunneling microscopy, X-
ray photoelectron spectroscopy, x-ray diffraction, secondary ion mass 
spectroscopy. 
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วทวน ๓๒๑ 

SCME 321 

 หลักวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และการขึ้นรูป

Principle of Polymer Science and Processing 
 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์

Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials  

ประวัติ และทีม่าของพอลิเมอร์   การศึกษาพอลิเมอร์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  การ

สังเคราะห์   การศึกษาสมบัติ  การศึกษาโครงสร้าง   สมบัติเชิงกล   สมบัติเชิงไฟฟ้า  พอลิเมอร์

นาโนเทคโนโลยี 

Origin of polymer science, polymer synthesis, polymer characterization, polymer 

structure, mechanical property of polymer, polymer in nanotechnology. 

วทวน ๓๗๓ 

SCME 373 

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

Materials Science and Nano Engineering in Industrial Process 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
 Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับขั้นตอนทางอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเลือกวัสดุที่ใช้ในการ
ทําเคร่ืองจักรและอุตสาหกรรมต่างๆ การออกแบบโมลด์ และการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรอ่ืนๆ 
การประกอบช้ินส่วนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน การ
เย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
Fundamental knowledge of material science and nano engineering in industrial 
processing, materials for machine and industries, mold and industrial part design, 
industrial machine components and assembly, visiting related industries. 

วทฟส ๓๗๔ 

SCPY 374 

ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์  

Solid-State Physics for Materials Science 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน:  วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites:  SCME 101 Introduction to Materials 
พันธะเคมีในของแข็ง โครงสร้างของของแข็ง การเลี้ยวเบนจากโครงสร้างผลึก พลศาสตร์อะตอมใน
ผลึก สมบัติทางความร้อน อิเล็กตรอนอิสระในของแข็ง แถบพลังงานของของแข็ง การเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนและขบวนการขนส่ง สมบัติไดอิเล็กทริก สารก่ึงตัวนํา 
Chemical bonding in solids, structure of solid matter, diffraction from periodic 
structures, dynamics of atoms in crystals, thermal properties, free electrons in 
solids, the electronic bandstructure of solids, motion of electrons and transport 
phenomena, dielectric properties of materials, semiconductors. 
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วทฟส ๓๗๘

SCPY 378 

สารก่ึงตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์

Semiconductor and Nanoelectronics 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน:  วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์  

Prerequisites:  SCME 101 Introduction to Materials 

โครงสร้างแถบพลังงานของสารก่ึงตัวนํา  ทฤษฎีการขนส่ง  ทฤษฎีการกระจาย  การดูดกลืนและ

การปล่อยรังสี ไดโอดรอยต่อ พี–เอ็น รอยต่อโลหะและสารก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อ

ไบโพลาร์ รอยต่อโลหะ-ออกไซด์-สารก่ึงตัวนํา กระบวนการสร้างอุปกรณ์ วงจรรวม อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสม์ิติตํ่า อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 

Band structure of semiconductor, transport theory, diffusion theory, absorption 

and emission of radiation, P-N junction devices, metal-semiconductor contact, 

bipolar junction transistor, metal-oxide-semiconductor (MOS) junction, device 

fabrication process, integrated circuits, low dimensional electronic devices, 

nanoelectronic devices. 

วทวน ๓๘๑ 
SCME 381 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑
Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering I 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials  
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติของเทคนิคหลักในวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน การสังเคราะห์สาร การ
วัดสมบัติของวัสดุอาศัยหลักการพ้ืนฐาน ควบคุมกระบวนการผลิต การวัดการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ๊กส์ การดูดกลืนของแสงสเปคโตรสโคปีของแสงอินฟราเรด 
Theories and practical work on major techniques in materials science and 
nanoengineering, materials synthesis, design, processing, x-ray diffraction, optical 
absorption, FTIR spectroscopy. 

วทวน ๓๘๒ 
SCME 382 

ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒
Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการของเทคนิคหลกัในวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน การใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน การวิเคราะห์พ้ืนผิว การใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม 
Theories and practical work on major techniques in materials science and 
naoengineering, electron microscopy, surface analysis, atomic force microscopy. 
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วทวน ๓๘๓ 
SCME 383 

โครงงานวิจัย ๑ 
Senior Project I 

๓ (๐-๙-๓)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์

 Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials  

ค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้านวัสดุ

ศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

Carry out a research on the assigned topic, analyze, discuss, create research in 

materials science and nano engineering. 

วทวน ๔๘๑ 
SCME 481 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1
Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์

 Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials  

นักศึกษาทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้สัมมนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

Literature search, giving a seminar on assigned topic. 

วทวน ๔๘๒ 
SCME 482 

สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒
Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
นักศึกษาทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้สัมมนาในหัวข้อวิจัยระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย 
Literature search, giving a seminar on assigned, advanced topic. 

วทวน ๔๘๓ 
SCME 483 

ฝึกงาน
Internship   

๑ (๐-๓-๑)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

Prerequisites: No 

ฝึกงานในโรงงาน บริษัท หรอืวิสาหกิจต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และสามารถขยายเวลาได้ตามแต่ความจําเป็น โดยรายวิชาน้ี

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ต้ังแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป 

Practical work related to materials science and nano engineering in industrial 

company or research organization for at least 4 weeks with extension as necessary. 

Registered from the third academic year onward. 
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วทวน ๔๘๔ 
SCME 484 

โครงงานวิจัย ๒ 
Senior Project 2 

๔ (๐-๑๒-๔)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
ค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้านวัสดุ

ศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

Carry out a research on the assigned topic, analyze, discuss, create research in 
materials science and nano engineering. 

 
๓) กลุ่มวิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาวสัดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

วทวน ๒๖๐
SCME 260 

กระบวนการทางพ้ืนผิว 
Surface Process  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
เคมีพ้ืนผิวและอินเทอเฟซ เทอร์โมไดนามิคเชิงพ้ืนผิว แรงตึงผิว กระบวนการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ 
สารควบคู่ การกระจายตัวขณะเปียก พ้ืนผิวและคอลลอยด์ ความเข้าใจทางด้านคุณสมบัติระหว่าง
พ้ืนผิวของสารสองชนิด คุณสมบัติเชิงเคมีของรอยต่อวัสดุและความสําคญัในศาสตรใ์นระดับนาโน 
This subject investigates the chemistry of surfaces and interfaces, covering such 
topics as surface thermodynamics yielding concepts of surface energy of solids. It 
also covers surface tension of liquids, adsorption isotherms, surfactants and 
micelles, wetting spreading, and surface energy and colloidal (or nanoparticulate) 
systems. The emphasis on the chemistry of interfaces is important in 
underpinning the development of nanoscale systems. 

วทวน ๒๖๑ 
SCME 261 

เครื่องสแกนน่ิงโพรบและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Scanning Probe and Electron Microscopy 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
การตรวจสอบและสร้างวัสดุ อุปกรณ์ และระบบทางชีวภาพด้วยโครงสร้างระดับนาโน การใช้
อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่างแม่นยํา เทคนิกสําหรับเคร่ือง Scanning Tunneling และ Atomic 
Force ในการจัดการโครงสร้างระดับนาโนและระดับอะตอม หลักการของเครื่องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนการใช้เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
พัฒนาล่าสุดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการใช้เครื่องจริงเบ้ืองต้น 
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Characterisation and production of materials, devices, biological systems with 
nanoscale features requires analysis and manipulation tools with extreme 
precision. This is a central issue in nanotechnology and many contemporary areas 
of materials science. The advent of techniques such as scanning tunnelling or 
atomic force microscopy allows us to view and manipulate objects at this level. 
Electron microscopy has a more established history, but in more recent times has 
turned out to be an invaluable tool to the nanotechnologist. This is a hands-on 
subject that introduces the concepts behind these techniques, their use and 
application in many areas of science and technology. Recent developments in the 
techniques are introduced, and students have the opportunity to gain hands-on 
experience using a variety of scanning probe and electron microscopes. 

วทวน ๓๓๒ 
SCME 332 

วัสดุแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
Magnetic and Electreonic Materials 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป
Prerequisites: SCPY 178 General Physics 
พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับสนามแม่เหล็ก การเหน่ียวนําทางแม่เหล็ก เส้นโคง้ฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็ก 
แอนไอโซโทรปีในแม่เหล็ก ความร้อนและการคงตัวของแอนไอโซโทรปี วัสดุแม่เหลก็และอุปกรณ์
สมัยใหม่ กฏของโอมส์ ค่าการนําไฟฟ้า โลหะ ฉนวน และวัสดุก่ึงตัวนําในอิเล็กทรอนิกส ์ไบโพล่าท
ราสิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ผลสนามไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเชิงกลไมโครและนาโน และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสส์มัยใหม่  
Basic knowledge in magnetic field, magnetic polarization, magnetic induction, 
hystheresis loop, magnetic anisotropy, thermal and anisotropy, magnetic media 
and modern magnetic device, Ohms law, electrical conductivity, metal, insulator 
and semiconductor in electronics, bipolar transistor, field effect transistor, 
micro/nano electro mechanical system (MEMs and NEMs), modern electronic 
device. 

วทวน ๓๓๓

SCME 333 

เทคโนโลยีฟิลม์บางและการประดิษฐ์โครงสร้างนาโน

Thin Film Technologyand Nanostructure Fabrication  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
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วัสดุสองมิติในอุดมคติ คุณสมบัติของฟิล์มบาง ลักษณะทางฟิสิกส์ของการฟอร์มตัวและโตขึ้นของ
ฟิล์มบาง เทคนิคการปลูกโครงสร้างนาโน การตรวจสอบโครงสร้างนาโน การนําไปใช้ของ
โครงสร้างนาโน  
Ideal 2 dimension material, thin film properties and characteristics. physics of thin 
film nucleation and growth, nanostructure formation techniques, nanostructure 
analysis, nanostructure applications. 

วทวน ๓๖๒ 
SCME 362 

นาโนโฟโตนิกส์ 
Nanophotonics 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป
Prerequisites: SCPY 178 General Physics 
พ้ืนฐานคลื่นและทัศนศาสตรใ์นทางฟิสิกส์ กลวิธีทางเวกเตอร์และแคลคลูัสและอนุพันธ์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ของสนามท่ีเกิดขึ้นกับสสาร ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสนามกับกับ
โครงสร้างนาโนและบทบาทที่มีกับชีววิทยา และโครงสร้างนาโนทางเคมี สมการของแม๊กส์เวล 
และอันตรกริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร การเลี้ยวเบน กระบวนการสร้างโฮโลแกรมจาก
เกรตต้ิง กระบวนการทาง near field ออฟติกส์ และนาโนโฟโตนิกส์ 
This subject builds upon the foundation studies of waves and optics undertaken 
in an introductory physics subjects. It takes advantage of the methods of vector 
calculus and differential equations to analyse how propagating fields interact with 
matter. The subject shows that field distributions at the nanoscale play an 
important role in many well-established and developing biological and chemical 
nanoscale analytic tools. Topics may include: Maxwell's equations, interaction of 
electromagnetic waves and matter, diffraction and holographic gratings, near-field 
optics and nanophotonics. 

วทฟส ๔๒๒ 
SCPY 422 

การจําลองโมเลกุล   
Molecular Simulation 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป
Prerequisites: SCPY 178 General Physics 
ชุดทางสถิติ การอินทีเกรตสมการการเคลื่อนที่ วิธีการทางพลศาสตร์โมเลกุล วิธีการทาง
พลศาสตร์โมเลกุล วิธีมอนติ คาร์โล ปรากฏการณ์ขนส่ง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Statistical ensemble, integration of equation of motion, molecular dynamics 
method, Monte Carlo methods, transport phenomena, computer programming. 

วทวน ๔๕๑ 
SCME 451 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์  
Applied Electronics and Interfacing 

๓ (๓-๐-๖)
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 วิชาบังคับก่อน:  วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป
Prerequisites:  SCPY 178 General Physics 
หลักการทางฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า การนําแคลคูลสัและเลขเชิงซ้อนในการอธิบายฟิสิกส์เชิงไฟฟ้า 
ทฤษฎีเชิงปฎิบัติการด้านงานวงจรอิเล็กทรอนิก อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่งแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับ / กระแสตรง วงจรทรานซิสเตอร์และออพแอมป์ วงจรขยายสัญญาน ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส ์ไมโครโปรเซสเซอร์ วงจรวัด การเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
Fundamental electrical physics, knowledge of calculus and of complex numbers 
to explain electrical physics, theoretical skills in application of electronic circuits, 
electronic devices and circuits, diodes, transistors and op-amps, signal amplifier 
circuits, digital electronics, microprocessors, measurement circuits, computer 
interfaces.  

วทวน ๔๗๑ 
SCME 471 

เทคโนโลยีวัสดุก่ึงตัวนํา 
Semiconductor Technology  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน:  วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 
Prerequisites:  SCME 101 Introduction to Materials 
ระบบโครงสร้างอะตอมของซิลิกอน คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ และอิเล็กทรอนิค ของซิลิกอน การสร้าง
แผ่นซลิิกอนเวเฟอร์ เคมีเบ้ืองต้นในเทคโนโลยีวัสดุก่ึงตัวนํา ห้องคลีนรูมและเครื่องมือต่างๆภายใน 
ความรู้เก่ียวกับโฟโต้รีซิสและการทําลิโทกราฟฟี พ้ืนฐานพลาสมาในเทคโนโลยีวัสดุก่ึงตัวนํา 
อุปกรณ์สมัยใหม่จากเทคโนโลยีวัสดุก่ึงตัวนํา 
Crystalization of silicon, physical properties of silicon, electronics structure of 
silicon, Silicon formation, wet chemical in semiconductor Technology, clean room 
and instruments in silicon technology, photoresist and lithography, basic plasma 
in semiconductor technology, modern devices from semiconductor technology. 

วทวน ๔๗๒ 
SCME 472  

หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
Special Topics in Materials Science and Nano Engineering 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
หัวข้อที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
Topics of current interests in material sciences and nano engineering. 

วทคร ๓๐๒
SCID 302 

เทคโนโลยีด้านยีน 
Gene Technology 

๑ (๐-๒-๑)

 วิชาบังคับก่อน: วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล 
Prerequisites: SCID 102 Cell and Molecular Biology 
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เทคนิคการจัดการยีนและการตัดต่อยีน หลักการเทคโนโลยีด้านยีน โครงการทดลองย่อยที่
เก่ียวข้องกับกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การประเมินคุณภาพของข้อมูลจากผลการทดลอง กฎและ
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
Gene manipulation and recombinant DNA techniques,  principles of gene 
technology, mini-projects involving handling of nucleic acid and proteins, 
evaluation of the quality of data generated, laboratory rules and regulations. 

วทวน ๓๔๑ 
SCME 341 

ความเป็นพิษของวัสดุ 
Toxicology of Materials  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลลแ์ละโมเลกุล 
Prerequisites: SCID 102 Cell and Molecular Biology 
บทนําเรื่องความเป็นพิษของอนุภาค ความเป็นพิษของอนุภาควัสดุในเซลล์ที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ปฎิกิริยาของอนุภาควัสดุกับเย่ือหุ้มเซลล์ การสะสมและการกระจายตัวทางชีวภาพของอนุภาควัสดุ 
ผลกระทบของอนุภาควัสดุที่ทําให้เกิดการอักเสบของเซลล ์การทดสอบความเป็นพิษของวัสดุ 
Introduction of toxicology of nanoscale material particle, cytotoxicity of particles 
in living cells and environment, interaction of particles with membranes,   
bioaccumulation and biodistribution of oparticles, proinflammatory effects of 
particles on cells, toxicological testing of  material particles. 

วทวน ๓๔๒ 
SCME 342 

นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา
Nanotechnology in Drug Delivery 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๒๔๑      นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Prerequisites: SCME 241      Nanobiotechnology 
หลักการของอนุภาคนาโนในระบบการนําส่งยา คอลลอยด์ในระบบการนําส่งยา การนําส่งยา
ภายในเซลล ์และการส่งผ่านไปยังเซลล์เป้าหมาย การใช้อนุภาคนาโนเป็นสารกระตุ้นการนําส่ง
วัคซีน อนาคตของนาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา 
Principles of nanosized drug delivery system,  colloidal delivery system, drug release 
from nanosized drug delivery system, intracellular delivery and targeting, nanoparticles 
as adjuvant for vaccine delivery, future of nanotechnology in drug delivery. 

วทวน ๔๓๒ 
SCME 432 

วัสดุที่มีความอ่อนตัวและการประยุกต์ทางชีวภาพ
Soft Materials and Bioapplications 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์ 
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials  
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โครงสร้างของวัสดุที่มีความอ่อนตัว การตอบสนองของเซลล์ต่อวัสดุอ่อนตัว ระบบของวัสดุที่มี
ความอ่อนตัว (พอลิเมอร์, คอลลอยด์, เจล, สารลดแรงตึงผิว), วัสดุอ่อนตัวในผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ: เครื่องสําอาง, แผ่นปิดบาดแผล, นํ้ายาทําความสะอาด และบรรจุภัณฑ์อาหาร 
Soft material structures, cellular response to soft materials, soft material systems 
(polymers, colloids, gels, surfactant), soft materials in bioproducts: cosmetics, 
adhesives, detergents, food packing. 

วทวน ๔๔๑ 
SCME 441 

ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์สําหรับซ่อมแซมร่างกาย
Biomedical Materials and Devices for Human Body Repair 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Prerequisites: SCME 241 Nanobiotechnology 
คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในทางการแพทย์และทันตกรรม ปฎิกิริยาระหว่างชีววัสดุและเน้ือเย่ือ
สิ่งมีชีวิต โครงเลี้ยงเซลล์จากพอลีเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ เทคโนโลยีการสร้าง
ช้ินงานอย่างรวดเร็วสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือและการผลิตโครงเลี้ยงเซลล์ 
Properties of materials used in medicine and dentistry,  interaction between  bio 
matierials and living tissues, oxidation active biomaterial for  wound healing, 
biomatierials for tissue engineering, natural and synthetic polymeric scaffolds, 
rapid prototyping technology for tissue engineering and scaffolds. 

วทวน ๔๔๒ 
SCME 442 

หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์
Special Topics in Biomedical Materials 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
หัวข้อที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันทางด้านวัสดุชีวการแพทย์ 
Topics of current interest in biomedical materials. 

วทคร ๕๐๙ 
SCID  509 

เทคนิคการแยกสาร 
Separation Techniques 

๑ (๐-๒-๑)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การแยกสารชีวโมเลกุลและสารชีวเคมี ตามขนาด รูปร่าง ประจุ และสถานะ โดยใช้วิธีการหมุน
เหว่ียง โครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า และการแยกสารผ่านเยื่อ กฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
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Separation of biomolecules and biochemicals based on size, shape, charge and 
state by using centrifugation, chromatography, electrophoresis and dialysis, rules, 
regulations and ethics in using laboratory. 

วทวน ๓๐๔ 
SCME 304 

ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
Safety and Waste Management  

๑ (๑-๐-๒)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับวัตถุอันตรายและการลดความเสี่ยงต่ออันตราย  ความเป็นอันตราย
ของสารเคมี  การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย  การจัดการวัตถุอันตราย  การจัดการของเสีย 
Basic principles and theory in hazardous substances and how to reduce hazard 
risk, hazard of chemicals, classification of hazardous substances, hazardous 
substance management, waste management. 

วทวน ๓๒๔ 
SCME 324 

การเสื่อมของวัสดุ 
Degradation of Materials 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์  
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
การกัดกร่อนของโลหะในสภาวะสารละลายเป็นนํ้า  เคมีไฟฟ้าเบ้ืองต้นของการกัดกร่อน  การหา
อัตราการกัดกร่อน  รูปแบบการกัดกร่อน  การป้องกันการกัดกร่อน  การเสื่อมของพอลิเมอร์  
การเสื่อมของเซรามิก  การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม ่
Corrosion of metals in aqueous environment, basic electrochemistry of corrosion, 
corrosion rate determination, forms of corrosion, corrosion protection, 
degradation of polymer, degradation of ceramic, recycling of materials. 

วทวน ๓๓๕ 
SCME 335 

วัสดุอนินทรีย์  
Inorganic Materials  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
โครงสร้างเชิงโมเลกุลโครงสรา้งแบบขยาย การสังเคราะห์และการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งของวัสดุอ
นินทรีย์ วัสดุซึ่งประกอบด้วยโลหะทรานซิชัน ธาตุแลนทาไนด์และธาติแอกทิไนด์ พ้ืนผวิและผิว
ประจัน การพัฒนาที่เป็นปัจจุบันด้านเคมีวัสดุอนินทรีย์ 
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Molecular and extended structures, synthesis and structural modification of 
inorganic materials, transition metal, lanthanide and actinide related materials, 
surface and interfaces, recent development in inorganic material chemistry. 

วทวน ๓๖๐ 
SCME 360 

ทัศนศาสตร์ 
Optics  

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน:  วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป
Prerequisites:  SCPY 178 General Physics 
พฤติกรรมและสมบัติของแสง การเกิดอันตรกิริยาของแสงกับสสาร การวิเคราะห์การเกิดอันตร
กิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่กับสสารโดยใช้หลักการของเวคเตอร์แคลคูลสัและ
สมการดิฟเฟอเรนเชียล เทคนิคที่มีความสําคัญต่อการทําปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ การวิเคราะห์
และการนําเสนอผลการทดลองทางทัศนศาสตร์  
The behaviour and properties of light, including its interaction with matter, underpin 
many of the technological developments of recent years. A thorough 
understanding of optics is necessary for careers in optics R&D, optical engineering, 
sales and technical support, and areas such as telecommunications, optical 
metrology and biomedical optics. This subject builds upon the foundation studies 
of waves and optics undertaken in an introductory physics subject. It takes 
advantage of the methods of vector calculus and differential equations to analyse 
how propagating electromagnetic fields interact with matter. The subject includes 
a significant experimental component, which teaches basic optical laboratory 
techniques and emphasises the importance of careful analysis and clear 
presentation of observations. 

วทวน ๓๖๔ 
SCME 364 

นาโนเทคโนโลยีเชิงโมเลกุล
Molecular Nanotechnology 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
นาโนเทคโนโลยีเชิงเคมี อันตรกริยาของอะตอมและโมเลกุลขนาดใหญแ่ละขนาดเล็ก แรงที่ใช้ใน
การประกอบโมเลกุลขึ้นมา การเตรียมและวิเคราะห์อุปกรณ์ระดับโมเลกุล การใช้อุปกรณ์ระดับ
โมเลกุล อุปกรณ์ที่มีใช้ในปัจจบัุน เช่น ผลึกของเหลว การว่ิงของไอออนสําหรับงานทางเคมีและชีว
โมเลกุล 
The subject focuses on the chemical basis of nanotechnology and the atomic 
and molecular interaction of small and large molecules, and how these forces 
can be used to assemble molecular devices. The preparation, characterisation 
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and uses of molecular devices are discussed. Existing molecular devices, such as 
liquid crystals and biological and synthetic ion-channels are also discussed. 

วทวน ๔๐๑ 
SCME 401 

วัสดุคอมโพสิต 
Composite Materials 

๒ (๒-๐-๔)

 วิชาบังคับก่อน: วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์  
Prerequisites: SCME 101 Introduction to Materials 
หลักการของการยึดติด  ชนิดของวัสดุเชิงประกอบ  วัสดุเชิงประกอบชนิดผง  วัสดุเชิงประกอบ
ชนิดเส้นใย  วัสดุเชิงประกอบเชิงโครงสร้าง  กระบวนการข้ึนรูปวัสดุเชิงประกอบ  สมบัติเชิงกล
และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบ  หัวข้อปัจจุบันในการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบ 
Principle of adhesion, type of composites, particulate composites, fiber 
composites, structural composites, composite processing, mechanical property 
and morphology of composites, current topics in composite development. 

วทวน ๔๐๒
SCME 402 

การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง
Polymer Processing and Rubber Technology 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
การผสมและการสังเคราะห์พลาสติก  เทคนิคการฉีดหล่อ การรีดรูป การเป่าหล่อ  การกดอัด การ
ขึ้นรูปร้อน  การเหว่ียงหล่อ  สมบัติและการประยุกต์ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ  
สารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตยางผลิตภัณฑ์  กระบวนการผสมยาง  กระบวนการข้ึนรูปและ
กระบวนการอบยาง 
Mixing and compounding of plastics, injection moulding, extrusion, blow 
moulding, compression moulding, thermoforming, rotational moulding, properties 
and applications of natural rubber and various types of synthetic rubbers, 
chemical used in rubber processing, rubber compounding, shaping and curing of 
rubber. 

วทวน ๔๒๑
SCME 421 

เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์
Industrial Chemistry for Materials Science 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
ภาพรวม ของอุตสาหกรรมเคมี แหล่งที่มาของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคม ีเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเบ้ืองต้น กระบวนการคลออัลคาไลน์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์จาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร์ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเคมี 
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Overview of chemical industry, raw materials for chemical industry, an 
introduction to industrial economics, chlor-alkaline process, petrochemical 
industry, products from petrochemical and polymer industries, polymer 
processing, environmental issues regarding to chemical industry. 

วทวน ๔๒๒ 
SCME 422 

วัสดุอินทรีย์และการขึ้นรูป
Organic Materials and Processing 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป
Prerequisites: SCCH 161 General Chemistry 
โครงสร้างโมเลกุล ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ อันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์กับพอลิเมอร์ 
อันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์กับโปรตีน วัสดุอินทรีย์ที่มหีน้าที่หลากหลาย รวมถึงถังปฏิกรณ์นาโน
ที่ทําจากพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่สามารถนําไฟฟ้าได้และกระบวนการการเปลี่ยนแร่ธาตุทางชีวภาพ 

 Molecular structure, polymer synthesis reactions, polymer-polymer interactions, 
polymer-protein interactions, multifunctional organic materials including 
polymeric nanoreactors, conducting polymers and biomineralization. 

วทวน ๔๓๓ 
SCME 433 

ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
Special Problems in Materials Science and Nano Engineering 

๓ (๓-๐-๖)
 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
ปัญหาที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
Problems of current interests in materials science and nano engineering. 

วทวน ๔๖๑
SCME 461 

นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Nanotechnology in Polymer Sciences 

๓ (๓-๐-๖)

 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
Prerequisites: No 
สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน อนุภาคนาโน ควอนตัมดอท เส้นใยนาโน แทง่นาโน กราฟีน ฟิล์มบาง 
โครงสร้างนาโนแบบพิเศษ  การพิสูจน์อัตลักษณ์วัสดุนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน ผลกระทบ
ของวัสดุนาโนที่มีต่อสังคม 
Unique properties of nanomaterials, nanoparticles, quantum dots, nanofibers, 
nanorods, graphene, thin films, characterization of nanomaterials, applications of 
nanomaterials, impact of nanomaterials on society. 

วทวน ๓๗๑ 

SCME 371 

การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

Marketing and Entrepreneurship     

๓ (๓-๐-๖)
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 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

Prerequisites: No 

การตลาดเชิงผู้ประกอบการ การจัดการการตลาด,การวิจัยทางการตลาดเพื่อความสําเร็จในการ

ประกอบการ ช่องทางการจัดจําหน่าย ระบบราคา การประชาสัมพันธ์ การจัดการผลติภัณฑ์ ความ

เข้าใจลูกค้าและคู่แข่งทางการตลาด การสร้างและการรักษาแบรนด์ การประกอบการให้ย่ังยืน 

Marketing in an entrepreneurial context,  management marketing, marketing 

research for entrepreneurial success,  channel of distribution, price systems, 

promotional activities, product management, understanding customers and 

competitors, building and sustaining entrepreneurial brand. 

 

๔) รายวชิาของ University of Technology Sydney, 96 Credits 
33130 Mathematical Modeling I 6

 This subject develops the knowledge and skills necessary for problem-solving and 

mathematical modelling at an introductory level. Differential calculus is applied 

to model situations in science and engineering that involve oscillations. Integral 

calculus is used to solve selected problems involving first- and second-order 

differential equations, and to calculate areas, volumes, lengths and other physical 

quantities. Vectors and matrices are introduced and applied to problem solving 

and modelling. 

33230 Mathematical Modelling II 6

 This subject consists of two parts: multivariate calculus and an introduction to 

statistics. The mathematical part develops the mathematical skills required for 

mathematical modelling of systems involving more than one independent 

variable. The statistics part is an introduction to descriptive statistics, statistical 

inference and simple linear regression. Topics include linear algebra, solutions to 

sets of equations resulting from particular problems, eigenvectors and 

eigenvalues, partial derivatives, optimisation, multiple integrals and their 



๘๒                                                               มคอ.๒ 

 

applications, and probability with a focus on the determination of the reliability 

of a system of components in various engineering contexts. 

33360 Mathematics for Physical Science 6

 Topics in this subject include a review of integration techniques; boundary value 
problems, separation of variables; Fourier series; heat and wave equations; 
Laplace's equation; the application of double and triple integrals to scientific 
problems; vector fields; line and surface integrals, and theorems of Gauss and 
Stokes. 

65307 Physical Chemistry I 6

 This subject is designed to provide students with a working knowledge of 

chemical thermodynamics, optical spectroscopy, and chemical kinetics, which can 

then be applied to other subjects within the course. Students are introduced to 

fundamental concepts in these areas and learn how to apply their principles in 

problem-solving situations. 

67509 Molecular Nanotechnology 6
 The subject focuses on the chemical basis of nanotechnology and the atomic 

and molecular interaction of small and large molecules, and how these forces 

can be used to assemble molecular devices. The preparation, characterisation 

and uses of molecular devices are discussed. Existing molecular devices, such as 

liquid crystals and biological and synthetic ion-channels are also discussed. 

68070 Introduction to Materials 6
 This subject develops a solid science foundation for further materials and 

engineering-related studies and facilitates the working relationship between 
engineers, materials scientists and other scientists; an ability to identify and solve 
materials problems; and an ability to relate properties of engineering materials to 
technical applications. Topics covered in this subject are: chemical bonding of 
materials, classification of materials, structure-property relationships, mechanical 
properties, heat treatment and strengthening mechanisms, ferrous and non-
ferrous alloys, ceramics, polymers and composites, materials degradation, 
materials recycling and materials selection. Numerous applied examples are 
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discussed. Laboratory work imparts practical skills and reinforces the underlying 
theories. This is an integral part of the subject along with tutorial workshops. 

68201 Physics in Action 6
 This subject is a foundation for later stage subjects. In this subject students learn 

about: electrostatics, dc circuits, magnetism, electromagnetism and induction, 
geometrical optics, physical optics, introductory atomic physics, and quantum 
theory. Research linked to each of the topic areas, and which is happening within 
the School of Physics and Advanced Materials at UTS, is integrated into this 
subject. 

68316 Applied Electronics and Interfacing 6
 This subject builds upon the foundation studies of electricity undertaken in an 

introductory physics subject. It assumes knowledge of calculus and of complex 
numbers. The subject develops practical and theoretical skills in the application 
of electronic circuits in the laboratory with particular emphasis on the 
development of computer interfacing applications. Op-amps and digital circuit 
components are treated as building blocks to functional interfacing systems. The 
Labview environment is used to build skills in programming a computer interface. 

68320 Scanning probe and Electron Microscopy 6
 Characterisation and production of materials, devices, biological systems with 

nanoscale features requires analysis and manipulation tools with extreme 
precision. This is a central issue in nanotechnology and many contemporary areas 
of materials science. The advent of techniques such as scanning tunnelling or 
atomic force microscopy allows us to view and manipulate objects at this level. 
Electron microscopy has a more established history, but in more recent times has 
turned out to be an invaluable tool to the nanotechnologist. This is a hands-on 
subject that introduces the concepts behind these techniques, their use and 
application in many areas of science and technology. Recent developments in 
the techniques are introduced, and students have the opportunity to gain hands-
on experience using a variety of scanning probe and electron microscopes. 

68412 Energy Science and Technology 6
 This subject explores the physics and thermodynamics of energy systems. It 

builds on the fluids and thermodynamics studied in introductory level subjects, 
and develops an understanding of the physics and thermodynamics underlying 
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conventional and renewable energy systems. The subject builds problem-solving 
skills in practical applications of energy science. These systems and related issues 
are explored through lectures, tutorials and project-based work. 

68416 Computational Physics 6
 This subject introduces the key elements of computational physics such as 

methods for solving physical problems numerically and the use of computers for 

simulating the dynamics of large or complex systems. Numerical techniques 

including matrix manipulation, iterative optimisation and differential equation 

solvers. These are developed and applied to practical problems such as quantum 

mechanical simulations, statistical mechanics, electrodynamcs and fields and 

molecular dynamics. Project work leads students to advanced simulation work 

including processing and visualisation of results. 

68513 Nanophotonics 6
 This subject builds upon the foundation studies of waves and optics undertaken 

in an introductory physics subjects. It takes advantage of the methods of vector 
calculus and differential equations to analyse how propagating fields interact with 
matter. The subject shows that field distributions at the nanoscale play an 
important role in many well-established and developing biological and chemical 
nanoscale analytic tools. Topics may include: Maxwell's equations, interaction of 
electromagnetic waves and matter, diffraction and holographic gratings, near-field 
optics and nanophotonics. 

68606 Solid-state Science and Nanodevices 6
 This subject provides an introduction to the quantum mechanics of electrons in 

solids and shows how the basic principles are used to guide the development of 
nanodevices which have technological applications. The subject has a substantial 
laboratory component which provides an opportunity to work with 
nanostructured materials. 

91140 BioNanotechnology 6
 Biological systems are extremely important in nanotechnology and many new 

applications are being developed by mimicking natural systems. Biology is 
extremely good at self-assembling complex, multi-functional systems at the 
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nanoscale, e.g. cell membranes or DNA. By understanding how these systems 
work, nanotechnologists are developing new biosensing, biomedical and materials 
applications, e.g. the ion-channel biosensor. This subject investigates the science 
that underlies these biological processes and how it is applied in contemporary 
nanotechnologies. 

68206 Optics 6
 The behaviour and properties of light, including its interaction with matter, underpin 

many of the technological developments of recent years. A thorough 
understanding of optics is necessary for careers in optics R&D, optical engineering, 
sales and technical support, and areas such as telecommunications, optical 
metrology and biomedical optics.This subject builds upon the foundation studies 
of waves and optics undertaken in an introductory physics subject. It takes 
advantage of the methods of vector calculus and differential equations to analyse 
how propagating electromagnetic fields interact with matter. The subject includes 
a significant experimental component, which teaches basic optical laboratory 
techniques and emphasises the importance of careful analysis and clear 
presentation of observations. 

65212 Chemistry 2  6
 The study of chemistry is central to an understanding of the physical world, and 

is fundamental to the study of biology, geology, and environmental science. This 
subject builds on and develops further the material introduced in Chemistry 1. 
The subject is divided into the broad areas of physical chemistry (equilibria, 
kinetics and thermochemistry) and organic chemistry (carbon compounds and 
their reactions, including biological molecules such as proteins, sugars and nucleic 
acids). The study of physical chemistry allows for the explanation and prediction 
of chemical reactivity and energetics, while organic chemistry provides the 
building blocks for understanding the complexity of the natural world. 

68413 Quantum Physics  6
 This subject builds on introductory material on waves and classical mechanics. The 

subject examines how the behaviour of our world at an atomic level differs from 
our everyday experience of the macroscopic world. It introduces concepts and 
quantum mechanical tools needed to describe the structure and interactions of 
atoms, molecules and solids. The unique properties of matter at this scale can be 
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exploited in the creation of new materials and devices in nanotechnology. This 
subject explores emerging technologies such as quantum computing, scanning 
tunelling microscopy, and spectroscopic tools used to characterise and investigate 
the atomic world. It provides material which is fundamental to understanding many 
areas of physics and chemistry together with contemporary applications which are 
relevant to nanotechnologists. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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๑). อ.ดร.กิตติทัศน์  สบุรรณจุ้ย 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา/สถาบนั  ปี  
Ph.D. Microsystem 

Engineering,  
Alber-Ludwig, University of Freiburg, 
Germany 

2011 

M.Sc. Materials Science 
and Engineering 

Christian Albrechts University of Kiel, 
Germany. 

๒๕๔๙ 

B.Eng วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
 

สังกัด  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญการ   

1) Metal Oxide Semiconductors 
2) Nanostructure Materials 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เช่ือถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Publications 

1. K. Subannajui, The study of thermal interaction and microstructure of sodium 
silicate/bentonite composite under microwave radiation. Mater. Chem. Phys. 184, 
345-350 (2016). 

2. K. Subannajui, Super-fast synthesis of ZnO nanowires by microwave air-plasma. 
Chem.Commun. 52, 3195-3198 (2016). 

3. K. Subannajui, A. Menzel, F. Güder,Y. Yang, K. Schumann, XL. Lu, M. Zacharias, 
Large-Scale Nano Piezo Force Position Arrays as Ultrahigh-Resolution Micro- and 
Nanoparticle Tracker. Adv. Func. Matter. 23, 191-197 (2013).  

4. A. Menzel, K. Subannajui,, R. Bakhda, Y. Wang, R. Thomann, M. Zacharias. Tuning 
the Growth Mechanism of ZnO Nanowires by Controlled Carrier and Reaction Gas 
Modulation in Thermal CVD. J. Phys Chem. Letts 3, 2815-2821 (2012). 

5. K. Subannajui, F. Güder, J. Danhof , A. Menzel, Y. Yang, L. Kirste, C. Wang, V. 
Cimalla, U. Schwarz, M. Zacharias. An advanced fabrication method of highly 
ordered ZnO nanowire arrays on silicon substrates by atomic layer deposition. 
Nanotechnology 23, 235607 (2012). 
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6. K. Subannajui, C. Wongchoosuk, N. Ramgir, C. Wang, Y. Yang, A. Hartel, V. Cimalla, 
M. Zacharias. Photoluminescent and Gas-Sensing Properties of ZnO Nanowires 
Prepared by an Ionic Liquid Assisted Vapor Transfer Approach. J. App. Phys. 112, 
034311 (2012). 

7. F. Güder, Y. Yang, K. Subannajui et. al. Superior Functionality by Design: Selective  
Ozone Sensing Realized by Rationally Constructed High-Index ZnO Surfaces. Small 
8, 3307-3314 (2012). 

8. A. Menzel, R. Goldberg, G. Burshtein, V. Lumelsky, K. Subannajui, M. Zacharias, Y. 
Lifshitz. Role of Carrier Gas Flow and Species Diffusion in Nanowire Growth from 
Thermal CVD. J. Phys. Chem. C, 116, 5524–5530 (2012). 

9. A. Menzel, K. Subannajui, F. Güder, D. Moser, O. Paul, M. Zacharias. Multifunctional 
ZnO-Nanowire-Based Sensor. Adv. Funct. Mater. 21, 4342–4348 (2011). 

10. C. Wongchoosuk, K. Subannajul, A. Menzel, I. Burshtein, S. Tamir, Y. Lifshitz, M.  
Zacharias. Controlled Synthesis of ZnO Nanostructures: The Role of Source and 
Substrate Temperatures. J. Phys. Chem. C, 115, 757–761 (2011). 

11. K. Subannajui, F. Güder, M. Zacharias. Bringing order to the world of nanowire 
devices by phase shift lithography. Nano Lett. (2011). 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทวน ๒๐๓  กายภาพของโลหะ      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 203  Physical Metallurgy 
วทวน ๓๗๒  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372  Scientific Creativity and Innovation  
วทวน ๓๗๓  วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 373  Materials Science and Nano Engineering in Industrial Process 
วทวน ๓๘๒ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 382  Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๔๘๓  ฝึกงาน       ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 483   Internship 
วทวน ๔๘๑  สัมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑   ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 481  Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๓๘๓  โครงงานวิจัย ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383  Senior Project I 
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วทวน ๔๘๒  สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒   ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๔๘๔  โครงงานวิจัย ๒              ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484  Senior Project II 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 

วทคร ๕๕๑  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   ๓(๑-๔-๔) 
SCID  551  Materials Characterization      
วทคร ๕๕๒  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  552  Materials Science and Engineering     
วทคร ๕๕๗  หลักการโลหวิทยา      ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  557   Physical Metallurgy Principle          

 
 
๒). ผศ.ดร.ดาครอง พศิสุวรรณ 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา/สถาบนั  ปี  
Ph.D. Nanobiotechnology Institute for Nanoscale Technology,  

University of Technology Sydney , 
Australia 

2008 

M.Sc. จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๒๕๔๒ 
B.Sc. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๓๗ 

 
สังกัด  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญการ   

1. Drug delivery/transdermal delivery using gold nanoparticles 
2. Intracellular surface enhanced Raman scattering (SERS) signal using gold nanoparticles 
3. Gold nanoparticles for photothermal therapeutic applications 
4. Toxicity of nanoparticles 
5. Nanoparticles for regenerative medicine  
6. Nanoparticles for agricultural applications 
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ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เช่ือถือได้ในรอบ ๕ ปี  
Publications 
Peer review journals 

1. D. Pissuwan, T. Niidome. Polyelectrolyte-coated gold nanorods and their biomedical 
applications. Nanoscale 7, 59-65 (2015). 

2. *D. Pissuwan, A. Hobro, N. Pavillon, N. Smith. Distribution of label free cationic 
polymer-coated gold nanorods in live macrophage cells reveals formation of groups 
of intracellular SERS signals of probe nanoparticles. RSC Advances 4, 5536-5541 
(2014). 

3. *D. Pissuwan, Y. Kumagai, N. Smith. Effect of surface –modified gold nanorods on the 
inflammatory cytokine response in macrophage cells. Part. Part. Syst. Charact., 30, 
427-433 (2013). 

4. K. Nose, *D. Pissuwan, M. Goto, Y. Katayama, T. Niidome. Gold nanorods in an oil-
base formulation for transdermal treatment of Type 1 diabetes in mice. Nanoscale, 
4, 3776-3780 (2012). 

5. R. Kurihara, D. Pissuwan, T. Mori, Y. Katayama, T. Niidome. Biodistribution and tumor 
localization of PEG-modified dendritic poly(L-lysine) oligonucleotide complexes. J. 
Biomater. Sci. Polym. Ed., 23, 2369-2380 (2012). 

6. *D. Pissuwan, K. Nose, R. Kurihara, K. Kaneko, Y. Tahara, N. Kamaiya, M. Goto, Y. 
Katayama, T. Niidome. A solid-in-oil dispersion of gold nanorods can enhance 
transdermal protein delivery and skin vaccination. Small, 7, 215-220 (2011). 

7. T. Niidome, A. Shiotani, Y. Akiyama, A. Ohga, K. Nose, D. Pissuwan, Y. 
Niidome.Theragnostic approaches using gold nanorods and near infrared light, J. 
Pharm. Soc. Japan., 130, 1671-1677 (2011). 

8. D. Pissuwan, T. Niidome, M.B. Cortie. The forthcoming applications of gold 
nanoparticles in drug and gene delivery systems, J. Control. Release, 149, 65-71 
(2011).   

Book Chapter 
1. D. Pissuwan, T.Niidome. Gold nanoparticles for the development of transdermal 

delivery systems. In Functional nanoparticles for bioanalysis, nanomedicine, and 

bioelectronics devices Volume 2, ACS  Publishing, 1113, 69-80(2013). 

Patent 
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A Japanese patent application (patent number P2012001461-A)  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ 
SCME 241  Nanobiotechnology 
วทวน ๓๘๒ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒ 
SCME 382 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๓๔๑ ความเป็นพิษของวัสดุ 
SCME 341 Toxicology of Materials  
วทวน ๔๓๒ วัสดุที่มีความอ่อนตัวและการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ 
SCME 432 Soft Materials and Bioapplications 
วทวน ๓๔๒ นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา 
SCME 342 Nanotechnology in Drug Delivery 
วทวน ๔๔๑ ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์สําหรับซอ่มแซมร่างกาย 
SCME 441 Biomedical Materials and Devices for Human Body Repairs 
วทวน ๓๘๓  โครงงานวิจัย ๑          
SCME 383  Senior Project I 
วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒           
SCME 484 Senior Project II 
 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคร ๕๕๑  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   ๓(๑-๔-๔) 
SCID  551  Materials Characterization      
วทคร ๕๕๒  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ    ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  552  Materials Science and Engineering     

 วทคร ๕๕๔  หลักการของนาโนเทคโนโลยี     ๓ (๓-๐-๖) 

 SCID  554   Principle of Nanotechnology                            

 วทคร ๖๐๑  ชีววัสดุขั้นสูง      ๓(๓-๐-๖) 

 SCID 601    Advanced Biomaterials                         

 วทคร ๖๐๒  นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ  ๓(๓-๐-๖) 

 SCID 602    Nanomedicine and nanobioengineering    
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๓). ผศ.ดร. รกัชาติ  ไตรผล 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D.  Chemistry  Clemson University, USA   2003 
วท.บ.  เคมี    มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ๒๕๓๙ 
 
สังกัด  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1) Polymer physics 
2) Colloid and interface science  
3) Photophysical properties of conjugated polymers 
4) Self assembling of polymers 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1) Kamphan, A.; Charoenthai, N.; Traiphol, R. “Fine tuning the colorimetric response 
to thermal and chemical stimuli of polydiacetylene vesicles by using various 
alcohols as additives” Colloids and Surfaces A 2016, 489, 103-112. 

2) Chanakul, A.; Traiphol, R.; Traiphol, N. “Colorimetric sensing of various organic 
acids by using polydiacetylene/zinc oxide nanocomposites: Effects of 
polydiacetylene and acid structures” Colloids and Surfaces A 2016, 489, 9-18. 

3) Pangpaiboon, N.; Traiphol, R.; Traiphol, N. “Enhancing the stability of polystyrene 
ultrathin films by using star shape polymers as additives” J. Coat. Technol. Res. 
2015, 12, 1173-1183. 

4) Potai,R.; Traiphol, R. “Control over the photophysical properties of nanoparticles 
of regioregular poly(3-octylthiophene) using various poor solvents” Synth. Met. 
2015, 203, 1-9. 

5) Toommee, S.; Traiphol, R.; Traiphol, N. “High color stability and reversible 
thermochromism of polydiacetylene/zinc oxide nanocomposite in various 
organic solvents and polymer matrices” Colloids and Surfaces A 2015, 468, 252-
261. 
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6) Traiphol, N.; Faisadcha, K.; Potai, R.; Traiphol, R. “Fine tuning the color-transition 
temperature of thermoreversible polydiacetylene/zinc oxide nanocomposites: 
The effect of photopolymerization time” J. Colloid Interface Sci. 2015, 439, 105-
111.  

7) Pattanatornchai, T.; Charoenthai, N.; Traiphol, R. “Influences of structural 
mismatch on morphology, phase transition temperature, segmental dynamics 
and color-transition behaviors of polydiacetylene vesicles” J. Colloid Interface 
Sci. 2014, 432, 176-181. 

8) Chanakul, A.; Traiphol, N.; Faisadcha, K.; Traiphol, R. “Dual colorimetric response 
of polydiacetylene/ZnO nanocomposites to low and high pH” J. Colloid 
Interface Sci. 2014, 418, 43-51. 

9) Potai, R.; Kamphan, A.; Traiphol, R. “On the formation of non-emissive and 
emissive aggregates of regioregular poly(3-octylthiophene) in different local 
environments” Synth. Met. 2014, 187, 136-144. 

10) Potai, R.; Kamphan, A.; Traiphol, R. “Conformational Change, Intrachain 
Aggregation and Photophysical Properties of Regioregular Poly(3-
octylthiophene) in Alkanes” J. Polym. Sci.: Part B polymer physics. 2013, 51, 
1288-1297. 

11) Pangpaiboon, N.; Traiphol, N.; Promarak, V.; Traiphol, R. “Retardation the 
dewetting dynamics of ultrathin polystyrene films using highly branched 
aromatic molecules as additives” Thin Solid Films 2013, 548, 323-330. 

12) Potai, R.; Traiphol, R.* “Controlling chain organization and photophysical 
properties of conjugated polymer nanoparticles prepared by reprecipitation 
method: The effect of initial solvent” J. Colloid Interface Sci. 2013, 403, 58-66. 

13) Traiphol, N.; Toommee, S.; Rutnakornpituk, M.; Traiphol, R.; Jinawath, S. 
“Improvement of dispersion and stability of fine titanium dioxides in silicone 
fluid using poly(ethylene oxide-b-dimethylsiloxane-b-ethylene oxide) triblock 
copolymer: Effects of dispersant structure and concentration,” J. Ceram. 
Process. Res. 2013, 14, 315-321.  

14) Pattanatornchai, T.; Charoenthai, N.; Wacharasindhu, S.; Sukwattanasinitt, M.; 
Traiphol, R. “Control Over the Color-Transition Behavior of Polydiacetylene 
Vesicles Using Different Alcohols” J. Colloid Interface Sci. 2013, 391, 45-53. 
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15) Chanakul, A.; Traiphol, N.; Traiphol, R. “Controlling the Reversible 
Thermochromism of Polydiacetylene/ZnO Nanocomposites by Varying Alkyl 
Chain Length” J. Colloid Interface Sci. 2013, 389, 106-114.  

16) Hirunprateep, T.; Traiphol, N.; Potai, R.; Traiphol, R. “Improvement of Dispersion 
State and Charge Separation Efficiency of Hybrid Films of ZnO 
Nanoparticle/Conjugated Polymers by Utilizing Methanol as a Volatile 
Dispersant” Synth. Met. 2012, 162, 44-48.  

17) Sangjan, S.; Traiphol, N.; Traiphol, R. “Influences of Poly[(styrene)x-stat-
(chloromethylstyrene)y]s Additives on Dewetting Behaviors of Polystyrene Thin 
Films: Effects of Polar Group Ratio and Film Thickness” Thin Solid Films 2012, 
520, 4921-4928.  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทวน ๒๒๒ เคมีเชิงฟิสิกส์          ๔ (๓-๔-๖) 
 SCME 222 Physical Chemistry  

วทวน ๒๖๑ เครื่องสแกนน่ิงโพรบและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 261 Scanning Probe and Electron Microscopy 
วทวน ๒๖๒       วัสดุนาโน           ๓ (๒-๓-๔) 
SCME 262  Nanomaterials 
วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑        ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 381 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๔๗๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน        ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 472 Special Topics in Materials Science and Nano Engineering 
วทวน ๔๓๓ ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 433 Special Problems in Materials Science and Nano Engineering 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑           ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383   Senior Project I 
วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒          ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484 Senior Project II 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 

วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป      ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry 
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วทคร ๕๕๙ โครงสร้างวัสดุ      ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  559   Materials Structure    

วทคร ๕๕๔ หลักการของนาโนเทคโนโลยี    ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  554     Principle of Nanotechnology          

 
๔). ชื่อ  ผศ.ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรฐสกุล 
 
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั   ปี 
Ph.D.  Physical and   University of Oxford, England   ๒๕๕๑ 

Theoretical Chemistry 
วท. ม.  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   ๒๕๔๗ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ.  เคมี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ๒๕๔๕ 
 

สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญการ 

1. เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ (Physical Chemistry of Polymer)  
2. นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)  
3. เส้นใยนาโนและเทคนิคการป่ันเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต  
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสารลดแรงตึงผิว  
5. อันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์และสารลดแรงตึงผิว  
6. Admicellar Polymerisation 

 

ผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือในรอบ ๕ ป ี

1. Sakulpaisan, S.,  Vongsetskul, T., Reamouppaturm, S.,  Luangkachao, J.,  
Tantirungrotechai, J., Tangboriboonrat, P. (2016). Titania-functionalized graphene 
oxide for an efficient adsorptive removal of phosphate ions. Journal of 
Environmental Management. Volume 167, February 01, 2016, Pages 99-104. 

2. Vongsetskul, T.,  Wongsomboon, P.,  Sunintaboon, P.,  Tantimavanich, S.,  
Tangboriboonrat, P. (2015). Antimicrobial nitrile gloves coated by electrospun 
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trimethylated chitosan-loaded polyvinyl alcohol ultrafine fibers. Polymer Bulletin. 
Volume 72, Issue 9, 2 June 2015, Pages 2285-2296 

3. Vongsetskul, T.,  Chantarodsakun, T.,  Wongsomboon, P.,  Rangkupan, R.,  
Tangboriboonrat, P. (2015). Effect of solvent and processing parameters on 
electrospun polyvinylpyrrolidone ultra-fine fibers. Chiang Mai Journal of Science 
Volume 42, Issue 2, 1 April 2015, Pages 436-442. 

4. Vongsetskul, T. ,  Phaenthong, K.,  Chanthateyanonth, R.,  Sunintaboon, P.,  
Tangboriboonrat, P.(2015). Emulsions stabilized by chitosan/lithium dodecyl sulfate 
complexes. Chiang Mai Journal of Science. Volume 42, Issue 2, 1 April 2015, Pages 
393-400. 

5. Panatdasirisuk, W.,  Vongsetskul, T.,  Sucharitakul, J.,  Chaiyen, P.,  Tangboriboonrat, 
P.(2015). Functionalized electrospun regenerated cellulose fibers for immobilizing 
pyranose 2-oxidase.  Reactive and Functional Polymers. Volume 86, March 2015, 
Pages 47-51. 

6. Srisook, T.,  Vongsetskul, T.,  Sucharitakul, J.,  Chaiyen, P.,  Tangboriboonrat, 
P.(2014). Immobilization of 3-hydroxybenzoate 6-hydroxylase onto functionalized 
electrospun polycaprolactone ultrafine fibers: A novel heterogeneous catalyst. 
Reactive and Functional Polymers.Volume 82, September 2014, Pages 41-46. 

7. Chantarodsakun, T.,  Vongsetskul, T.,  Jangpatarapongsa, K.b,  Tuchind, P.,  Uamsiri, 
S.,  Bamrungcharoen, C.,  Kumkate, S.,  Opaprakasit, P.,  Tangboriboonrat, 
P.(2014).[6]-Gingerol-loaded cellulose acetate electrospun fibers as a topical carrier 
for controlled release. Polymer Bulletin. Volume 71, Issue 12, 2014, Pages 3163-
3176. 

8. Vongsetskul, T.,  Kongjumnean, P.,  Sunintaboon, P.,  Rangkupan, R.,  
Tangboriboonrat, P.(2012). Electrospun composite fibers of polyvinylpyrrolidone 
with embedded poly(methyl methacrylate)-polyethyleneimine core-shell particles. 
Polymer Bulletin. Volume 69, Issue 9, December 2012, Pages 1115-1123 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทวน ๓๒๑ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 321 Polymer Science and Processing 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑           ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383   Senior Project I 
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วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒          ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484 Senior Project II 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 

วทคม ๔๕๑  เคมีอุตสาหกรรม          ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 451  Industrial Chemistry 

  วทคร ๕๕๘ หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี       ๓ (๓-๐-๖) 

  SCID  558     Principle of Polymer Science and Technology   

  วทคร ๕๕๒ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ          ๓ (๓-๐-๖) 

 SCID  552   Materials Science and Engineering    
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๕) ชื่อ อ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ 
     

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
Postdoc Electrical and 

Computer Engineering 
University of Toronto, Canada 2558

MS-PHD Physics University of Chicago, USA 2556
BA Physics and Economics Washington University in Saint Louis, USA 2551

 
สังกัด  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Solution processed thin films  
2. Solar cells, LEDs, and other optoelectronic devices  
3. Microscopies, nano-mechanics, and nanotechnology  

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี 

1)  Fan, F., Kanjanaboos, P.(co-first author), Saravanapavanantham, M., Beauregard, E., 
Ingram, G., Yassitepe, E., Adachi, M., Voznyy, O., Johnston, A., Walters, G., Kim, G-H., Lu, Z-
H., Sargent, E. H.. Colloidal CdSe1–xSx Nanoplatelets with Narrow and Continuously-
Tunable Electroluminescence. Nano Letters. 2015 ;15: 4611-4615.[ IF : 13.6 ] (ISI) (SCI) 

2)  Jiang Z., He, J., Deshmukh S. A., Kanjanaboos, P., Kamath G., Sankaranarayanan, S., Wang, 
Y., Jaeger, H. M. & Lin, X.-M.. Subnanometre ligand-shell asymmetry leads to Janus-like 
nanoparticle membranes. Nature Materials. 2015 ; ASAP.[ IF : 36.5 ] (ISI) (SCI) 

3)  Xu, J., Buin, A., Ip A. H., Voznyy, O., Li, W., Comin, R., Yuan, M., Seokmin, J., Ning, Z., 
McDowell, J., Kanjanaboos, P. Sun, J-P., Lan, X., Quan, L., Kim, D. H., Hill, I., Maksymovych, 
P. & Sargent, E. H.. Perovskite–fullerene hybrid materials suppress hysteresis in planar 
diodes. Nature Communications. 2015 ;6: 7081.[ IF : 11.5 ] (ISI) (SCI) 

4) Sutherland, B., Johnston, A., Ip, A., Xu, J., Adinolfi, V., Kanjanaboos, P. & Sargent, E. H. 
Sensitive, fast, and stable perovskite photodetectors exploiting interface engineering (ACS 
Editors Choice Award). ACS Photonics. 2015 ; ASAP.[ IF : N/A ] (ISI) (SCI) 

5) Wang, Y., Kanjanaboos, P., McBride. S., Barry E., Lin, X.-M. & Jaeger, H. M.. Mechanical 
properties of self-assembled nanoparticle membranes: bending and stretching.. Faraday 
Discussions. 2015 ;181: 325-338.[ IF : 4.6 ] (ISI) (SCI) 
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6)  Sutherland, B. R., Hoogland, S., Adachi, M. M., Kanjanaboos, P., Wong, C. T. O., McDowell, 
J. J., Xu, J., Voznyy, O., Houtepen, A. J. & Sargent, E. H. Perovskite Thin Films via Atomic 
Layer Deposition. Advanced Materials. 2014 ;27: 53-58.[ IF : 17.5 ] (ISI) (SCI)  

7) Kramer, I. J., Minor, J. C., Moreno-Bautista, G., Rollny, L., Kanjanaboos, P., Kopilovic, D., 
Thon S. M., Carey, G. H., Chou, K. W., Amassian, A. & Sargent, E. H. Efficient Spray-Coated 
Colloidal Quantum Dot Solar Cells. Advanced Materials. 2014 ;27: 116-121.[ IF : 17.5 ] 
(ISI) (SCI) 

8) Yuan, M., Voznyy, O., Zhitomirsky, D., Kanjanaboos, P. & Sargent, E. H. Synergistic Doping 
of Fullerene Electron Transport Layer and Colloidal Quantum Dot Solids Enhances Solar 
Cell Performance. Advanced Materials. 2014 ;27: 917-921.[ IF : 17.5 ] (ISI) (SCI) 

9) Carey, G. H., Kramer, I. J., Kanjanaboos, P., Moreno-Bautista, G., Voznyy, O., Rollny, L., 
Tang, J. A., Hoogland, S., & Sargent, E. H. Electronically Active Impurities in Colloidal 
Quantum Dot Solids.. ACS Nano. 2014 ;8: 11763 – 11769.[ IF : 12.9 ] (ISI) (SCI) 

10)  Wang, Y., Kanjanaboos, P., Barry E., McBride. S., Lin, X.-M. & Jaeger, H. M. Fracture and 
Failure of Nanoparticle Monolayers and Multilayers. Nano Letters. 2014 ;14: 826–830.[ IF 
: 13.6 ] (ISI) (SCI) 

11)  Kanjanaboos, P., Lin, X.-M., Sader, J. E., Rupich S., Jaeger, H. M. & Guest, J. R. 
Self-Assembled Nanoparticle Drumhead Resonators. Nano Letters. 2013 ;13: 2158-2162.[ 
IF : 13.6 ] (ISI) (SCI) 

12) You, S., Rashkov, R., Kanjanaboos, P., Calderon, I., Meron, M., Jaeger, H. & Lin, B. 
Comparison of the Mechanical Properties of Self-Assembled Langmuir Monolayers of 
Nanoparticles and Phospholipids.. Langmuir. 2013 ;29: 11751-11757.[ IF : 4.5 ] (ISI) (SCI) 

13) Kanjanaboos, P., Joshi-Imre, A., Lin, X.-M. & Jaeger, H. M. Strain Patterning and Direct 
Measurement of Poisson’s Ratio in Nanoparticle Monolayer Sheets. Nano Letters. 2011 
;11: 2567–2571.[ IF : 13.6 ] (ISI) (SCI) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทวน ๑๓๐  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน   ๓ (๓-๐-๖)  
SCME 130  Energy Sciences and Technology 
วทวน ๓๗๒  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372  Scientific Creativity and Innovation   
วทวน ๒๓๑  โมเดิร์นฟิสิกส์และกลศาสตร์ควอนตัม         ๓ (๓-๐-๖) 

 SCME 231  Modern Physics and Quantum Mechanics   
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วทวน ๓๗๑  การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ         ๓ (๓-๐-๖) 

SCME 371  Marketing and Entrepreneurship 

วทวน ๓๘๒ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 382  Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๔๘๑  สัมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑   ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 481  Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๓๘๓  โครงงานวิจัย ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383  Senior Project I 
วทวน ๔๘๒  สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒   ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๔๘๔  โครงงานวิจัย ๒      ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484  Senior Project II 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 

วทคร ๖๕๙  สัมนาปริญาโท      ๑(๑-๐-๒) 

SCID 659   Seminar M.Sc.       

วทคร ๖๐๔ แนวคิดทางธุรกิจสําหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ๓(๓-๐-๖) 

SCID 604 Business concept science & Engineering     

  

๖) ชื่อ อ.ดร. คริสโตเฟอร์ สมิท 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ค.ศ.
Ph.D Chemistry Flinders University 2001
B.Sc Chemistry Flinders University 1996

 
สังกัด กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Biomass utilization for development of fine chemicals (eg surfactants) and new materials 
2. Green chemistry: synthesis using alternative reaction media and solventless reactions, 

development of new ionic liquid systems 
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3. Supramolecular Chemistry and metal-directed self-assembly paradigms based on 
terpyridine chemistry and calixarene frameworks, dynamic combinatorial chemistry 

4. Macrocyclic chemistry and molecular recognition 
 
ผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือในรอบ ๕ ป ี

1. Smith, S.M.,  Oopathum, C.,  Weeramongkhonlert, V.,  Smith, C.B.,  Chaveanghong, 
S.,  Ketwong, P.,  Boonyuen, S. (2013). Transesterification of soybean oil using 
bovine bone waste as new catalyst.  Bioresource Technology. Volume 143, 
September 2013, Pages 686-90. 

2. Mume, E.,  Asad, A.,  Di Bartolo, N.M.,  Kong, L.,  Smith, C.,  Sargeson, A.M.,  Price, 
R.,  Smith, S.V. (2013). Synthesis of hexa aza cages, SarAr-NCS and AmBaSar and a 
study of their metal complexation, conjugation to nanomaterials and proteins for 
application in radioimaging and therapy. Dalton Transactions. Volume 42, Issue 40, 
28 October 2013, Pages 14402-10. 
 
 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๓๗๒  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372  Scientific Creativity and Innovation  
วทวน ๔๒๑  เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์         ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 421  Industrial Chemistry for Materials Science 
วทวน ๓๘๑  ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑     ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 381  Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๓๘๓  โครงงานวิจัย ๑        ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383   Senior Project I 
วทวน ๔๘๔  โครงงานวิจัย ๒       ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484  Senior Project II 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคม ๑๖๑  เคมีทั่วไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161  General Chemistry 
 

๗). ผศ.ดร. มัณฑนา  จริยาบูรณ ์



๑๐๓                                                               มคอ.๒ 

 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D. Metallurgy and Materials University of Birmingham, UK  2006 
วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรย์ี มหาวิทยาลัยมหิดล   ๒๕๔๔ 
 ประยุกต์ 
วท.บ. เคมี    มหาวิทยาลัยมหิดล   ๒๕๔๑ 
 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ  

1. Surface modification of aluminium alloys  
2. Environmentally-friendly corrosion inhibitors  
3. Microstructure and corrosion of welded aluminium alloys  
4. Microelectrochemical technique for localised corrosion 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ปี 

1. M. Jariyaboon, P. Møller, R. Ambat, Effect of pressurized steam on AA1050 
aluminium,  Anti-Corrosion Methods and Materials; 59 , 103-109 (2012) 

2. M. Jariyaboon, A. J. Davenport, R. Ambat, B. J. Connolly, S. W. Williams and D. A. 
Price, Corrosion Behaviour of Banded Microstructure within the Nugget of Friction 
Stir Welds in AA2024-T351, Mater. Sci. Technol., 27, 208-213 (2011). 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 101 Introduction to Materials 
วทวน ๓๒๔ การเสื่อมของวัสดุ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 324 Degradation of Materials 
วทวน ๓๐๔ ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย   ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 304 Safety and Waste Management   
วทวน ๓๘๓   โครงงานวิจัย ๑       ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383    Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒       ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
 



๑๐๔                                                               มคอ.๒ 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี          ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory 
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒          ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  
 
 
๘). ผศ.ดร. ดาราภรณ์ เตรยีมโพธิ ์
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั      ปี 
Ph.D. Material Science and  Steven Institute of Technology, USA   2000 
 Engineering 
M.Sc. Material Science and  Steven Institute of Technology, USA   1997 
 Engineering 
วท.บ. เคมี    มหาวิทยาลัยมหิดล    ๒๕๓๗ 
 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ  

1. TEM / AFM / CFM 
2. Morphological Studies; TiO2 for environmental and biological systems 
3. Nanostructure Self-Assembly; Film Formation; Aggregation process 
4. Chemical Education  

ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี
1. Saengpayab, Y.,  Kanthang, P.,  Schreier, S.,  Modchang, C.,  Nuttavut, N.,  Triampo, D.,  

Triampo, W. (2015). Biophysical approach to investigate temperature effects on 

protein dynamics . EPJ Applied Physics. Volume 71, Issue 3, Article number 31201 

2. Sornbundit, K.,  Modchang, C.,  Triampo, W.,  Triampo, D.,  Nuttavut, N.,  Sunil Kumar, 

P.B.,  Laradji, M. (2014). Kinetics of domain registration in multicomponent lipid bilayer 

membranes. Soft Matter. Volume 10, Issue 37, Pages 7306-7315 



๑๐๕                                                               มคอ.๒ 

 

3. Nokkaew, A.,  Triampo, W.,  Nuttavut, N.,  Chuedoung, M.,  Triampo, D.,  Modchang, C. 

(2014). Triangle based scaffolding for trigonometric reasoning. International Journal of 

Science, Mathematics and Technology Learning. Volume 20, Issue 3, Pages 99-109 

4. Sornbundit, K.,  Modchang, C.,  Triampo, W.,  Triampo, D.,  Nuttavut, N. (2013). A 

mechanism of raft formation on both plasma membrane layers. EPJ Applied Physics. 

  Volume 64, Issue 1, Article number 11101. 
5. Sornbundit, K.,  Modchang, C.,  Nuttavut, N.,  Ngamsaad, W.,  Triampo, D.,  Triampo, 

W. (2013). An Ising-like model for monolayer-monolayer coupling in lipid bilayers . 

Journal of the Korean Physical Society. Volume 63, Issue 1, Pages 71-77. 

6. Schreier, S., Doungchawee, G., Chadsuthi, S., Triampo, D., Triampo, W. (2013). 

Leptospirosis:Current situation and trends of specific laboratory tests. Expert Review of 

Clinical Immunology. Volume 9, Issue 3, Pages 263-280. 

7. Panjaburees, P., Triampo, W., Hwang, G.-J., Chuedoung, M., Triampo, D. (2013). 

Development of a diagnostic and remedial learning system based on an enhanced 

concept-effect model. Innovations in Education and Teaching International. Volume 

50, Issue 1, Pages 72-84.  

8. Nokkaew, A., Pimpunchat, B., Modchang, C., Amornsamankul, S., Triampo, W., (2012). 

Estimation of algae growth model parameters by a double layer genetic algorithm 

.WSEAS Transactions on Computers. Volume 11, Issue 11, Pages 377-386 

9. Schreier, S., Doungchawee, G., Triampo, D., Wangroongsarb, P., Hartskeerl, R.A. (2012). 

Development of a magnetic bead fluorescence microscopy immunoassay to detect 

and quantify Leptospira in environmental water samples . Acta Tropica. Volume 122, 

Issue 1, Pages 119-125 

10. Aroonnual, S., Ngamsaad, W., Kanthang, P., Nuttawut, N., Triampo. (2011). Spatial 

distributions and energy landscape of MinE protein dynamics via the biophysical spot 

tracking technique. International Journal of Physical Sciences. Volume 6, Issue 15, 4 

Pages 3795-3806 *Corresponding author of manuscripts 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 



๑๐๖                                                               มคอ.๒ 

 

วทวน ๓๐๑ การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโน            ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 301  Instrumental Methods for Materials Science and Nano Engineering 
วทวน ๓๘๓   โครงงานวิจัย ๑       ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383    Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒       ๔ (๐-¬¬๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
 
๙). ผศ.ดร. สภุา  วิรเศรษฐ์ 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D. Materials Science and  University of Cincinnat Ohio, USA 2005 
 Engineering 
M.Sc. Polymer   Petroleum and Petrochemical College,  

Chulalongkorn University   1996 
วท.บ. วัสดุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ๒๕๓๗ 
 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Friction and scratch resistance of polymers and coatings 
2. Surface modification of polymers 
3. Polymer surface and interface 
4. Adhesion of polymers 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Sakulsaknimitr, W., Wirasate, S., Pipatpanyanugoon, K. Atorngitjawat, P. ( 2 0 1 5 ) .  
Structure and Thermal Properties of Polyurethanes Synthesized from Cardanol Diol. 
Journal of Polymers and the Environment.  Volume 23, Issue 2, 28 January 2015, 
Pages 216-226 

2. Wirasate, S., Chokbunpiam, C., Thonggoom, R., Tangboriboonrat, P. ( 2014) .  Effect of 
epoxidation and surface modification on backing-required properties of peroxide 
prevulcanized natural rubber-based films. Journal of Elastomers and Plastics : 
Volume 46, Issue 2, March 2014, Pages 156-174 



๑๐๗                                                               มคอ.๒ 

 

3. Junkong, P., Kueseng, P. Wirasate., S. Huynh., C. Rattanasom, N. 2014. Cut growth and 
abrasion behaviour, and morphology of natural rubber filled with MWCNT and 
MWCNT/carbon black. Polymer Testing. Volume 41, February 2015, Pages 172-183 

4. Wattanodorn, Y., enkan, R., Atorngitjawat, P., Wirasate, S. (2014). Antibacterial anionic 
waterborne polyurethanes/Ag nanocomposites with enhanced mechanical 
properties. Polymer Testing. Volume 40, December 2014, Pages 163-169 

5. Tabsan, N., Suchiva, K., Wirasate, S. ( 2012) . Effect of montmorillonite on abrasion 
resistance of SiO2 - filled polybutadiene.  Composite Interfaces.  Volume 19, Issue 1, 
2012, Pages 1-13 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์          ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 101 Introduction to Materials 
วทวน ๓๒๑ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 321 Polymer Science and Processing 
วทวน ๓๘๓   โครงงานวิจัย ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383    Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒               ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
วทวน ๔๒๒       วัสดุอินทรย์ีและการขึ้นรปู                                           ๓(๓-๐-๖) 
SCME 422  Organic Materials and Processing 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี       ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory 
วทคม ๔๖๖ เทคโนโลยียาง      ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 466 Rubber technology  

 
๑๐) รศ.ดร.สมศักด์ิ แดงต๊ิบ  
คุณวุฒิ  สาขาวิชา   สําเร็จการศึกษา/สถาบนั  ปี 
Ph.D.   Applied Nuclear Physics Uppsala University, Sweden ๒๕๔๓ 
วท.ม.   ฟิสิกส์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ๒๕๓๗ 
วท.บ.   ฟิสิกส ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ๒๕๓๕ 



๑๐๘                                                               มคอ.๒ 

 

 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Thin Film Coating and Technology, especially on Tin-doped Indium Oxide (ITO): 
deposition and applications 

 2. Nuclear Physics and its applications 
 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Poochai, C.,  Veerasai, W.,  Somsook, E.,  Dangtip, S., The influence of copper in 
dealloyed binary platinum-copper electrocatalysts on methanol electroxidation 
catalytic activities, Mater. Chem. Phys. 163, 317-330 (2015) 

2. Wongsagonsup, R.,  Deeyai, P.,  Chaiwat, W.,  Horrungsiwat, S.,  Leejariensuk, K.,  
Suphantharika, M.,  Fuongfuchat, A.,  Dangtip, S., Modification of tapioca starch by 
non-chemical route using jet atmospheric argon plasma, Carbohydrate Polymers 
102, 790-798 (2014) 

3. Wongsagonsup, R.,  Pujchakarn, T.,  Jitrakbumrung, S.,  Chaiwat, W.,  Fuongfuchat, A.,  
Varavinit, S.,  Dangtip, S.,  Suphantharika, M., Effect of cross-linking on 
physicochemical properties of tapioca starch and its application in soup product 
Carbohydrate Polymers 101, 656-665 (2014) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๒๖๒       วัสดุนาโน           ๓ (๒-๓-๔) 
SCME 262  Nanomaterials 
วทวน ๓๓๓ เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์โครงสร้างนาโน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 333 Thin Film Technology and Nanostructure Fabrication 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒                   ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
 
๑๑)  ผศ.ดร.เติมศักด์ิ  ศรีคริินทร ์ 



๑๐๙                                                               มคอ.๒ 

 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา    สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D. Polymer Science and Engineering Case Western Reserve University, USA.  ๒๕๔๑ 
วท.บ.   เคมี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      ๒๕๓๔ 
 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Nanotechnology 
2. Polymer Nanocomposites 
3. Polymer physics and thin film 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Kanokwijitsilp, T.,  Traiperm, P.,  Osotchan, T.,  Srikhirin, T. Development of abrasion 
resistance SiO2 nanocomposite coating for teak wood, Progress in Organic Coatings  
93, 118-126 (2016) 

2. Nawattanapaiboon, K.,  Kiatpathomchai, W.,  Santanirand, P.,  Vongsakulyanon, A.,  
Amarit, R.,  Somboonkaew, A.,  Sutapun, B.,  Srikhirin, T.,   SPR-DNA array for 
detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in combination 
with loop-mediated isothermal amplification, Biosensors and Bioelectronics 74, 
335-340 (2015) 

3. Saengmee-anupharb S, Thaweboon S, Amornsakchai T, Thaweboon B, 
Dechkunakorn S, Suddhasthira T, Srikhirin T. (2012). The preparation and 
antimicrobial effect of AgZrP/nylon 6,10 fibers used as dental hygiene materialsJ 
Appl Polym Sci 2012 Jun;124(5):4016-24. 

4. Wangkam T, Yodmongkol S, Disrattakit J, Sutapun B, Amarit R, Somboonkaew 
A, Srikhirin T. (2012). Adsorption of bovine serum albumin (BSA) on polystyrene 
(PS) and its acid copolymer. Curr Appl Phys 2012 Jan;12(1):44-52. 

5. Kunthic T, Promdonkoy B, Srikhirin T, Boonserm P*. Essential role of tryptophan 
residues in toxicity of binary toxin from Bacillus sphaericus. BMB Rep 2011 
Oct;44(10):674-9. 

6. Puttharugsa C, Wangkam T, Huangkamhang N, Gajanandana O, Himananto O, 
Sutapun B, Amarit R, Somboonkaew A, Srikhirin T. (2011) Development of surface 
plasmon resonance imaging for detection of Acidovorax 
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avenae subsp. citrulli (Aac) using specific monoclonal antibody. Biosens 
Bioelectron 2011 Jan 15;26(5):2341-6. 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์               ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 101 Introduction to Materials 
วทวน ๓๒๑ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 321 Polymer Science and Processing 
วทวน ๓๐๑ หลักการของเครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโน           ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 301  Instrumental Methods for Materials Science and Nano Engineering 
วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑         ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 381 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒                   ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคร 551 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   ๓(๑-๔-๔) 
SCID 551    Materials Characterization     
วทคร ๕๕๒ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ    ๓(๓-๐-๖) 
SCID 552    Materials Science and Engineering    
วทคร ๕๕๔   หลักการของนาโนเทคโนโลยี    ๓(๓-๐-๖) 
SCID  554    Principle of Nanotechnology          
วทคร ๕๕๖ เทคโนโลยีเซรามิก     ๓(๓-๐-๖) 
SCID  556    Ceramic Technology      
วทคร ๕๕๘     หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี  ๓(๓-๐-๖) 
SCID  558      Principle of Polymer Science and Technology   
 
๑๒)  ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร ์  
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D.   Physics   Macquarie University, Australia  ๒๕๓๘ 
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วท.ม.   ฟิสิกส ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ๒๕๓๒ 
วท.บ.  ฟิสิกส์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๒๕๒๙ 
 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Nanoscience and Nanotechnology 
2. Biomedical Sensor 
3. Semiconductor Physics 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Kanokwijitsilp, T., Traiperm, P., Osotchan, T., Srikhirin, T.  (2016). Development of 
abrasion resistance SiO2 nanocomposite coating for teak wood. Progress in Organic 
Coatings. Volume 93, 1 April 2016, Pages 118-126. 

2. Prasongkit, J., Feliciano, G.T., Rocha, A.R., He, Y., Osotchan, T., Ahuja, R., Scheicher, 
R.H. (2015). Theoretical assessment of feasibility to sequence DNA through 
interlayer electronic tunneling transport at aligned nanopores in bilayer graphene. 
Scientific Reports. Volume 5, 4 December 2015, Article number 17560 

3. Viturawong, Y., Chongthammakun, S., Niamsiri, N., Srikhirin, T., Osotchan, T. (2014). 
Viscoelastic property and cell adhesion process of cultured fibroblasts on different 
self-assembled monolayers monitored by acoustic wave biosensor.  IFMBE 
Proceedings. Volume 43, 2014, Pages 319-322. 

4. Anantachaisilp, S., Smith, S.M., Ton-That, C., Osotchan, T., Moon, A.R., Phillips, M.R. 
(2014). Tailoring deep level surface defects in ZnO nanorods for high sensitivity 
ammonia gas sensing. Journal of Physical Chemistry C. Volume 118, Issue 46, 20 
November 2014, Pages 27150-27156 

5. Kanokwijitsilp,T., Osotchan,T., Srikhirin,T. (2013). Development of scratch 
resistance SiO2 nanocomposite coating for teak wood.Proceedings of the IEEE 
Conference on Nanotechnology. 2013, Article number 6721025, Pages 1089-1092. 
2013 13th IEEE International Conference on Nanotechnology, IEEE-NANO 2013; 
Beijing; China; 5 August 2013 through 8 August 2013; Category numberCFP13NAN-
CDR; Code 102723 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทฟส ๓๗๘ สารก่ึงตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส ์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 378 Semiconductors and Nano Electronic 
วทฟส ๓๗๔ ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 374 Solid State Physics for Materials Science  
วทวน ๓๘๒  ปฏิบัติการเชิงวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒       ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 382 Research Laboratory in Materials Science and Nano Engineering II 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒                  ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคร 551 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   ๓(๑-๔-๔) 
SCID 551    Materials Characterization     
วทคร ๕๕๔   หลักการของนาโนเทคโนโลยี    ๓(๓-๐-๖) 
SCID  554    Principle of Nanotechnology          
วทคร ๕๕๖ เทคโนโลยีเซรามิก     ๓(๓-๐-๖) 
SCID  556    Ceramic Technology 
 
๑๓) ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ  เกิดเจริญ  
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Dr rer nat  Physical Chemistry  University of Innsbruck, Austria  ๒๕๓๘ 
วท.ม.   เคมีเชิงฟิสิกส ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ๒๕๓๕ 
วท.บ.   เคม ี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ๒๕๓๓ 
 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Nanoscale Theory 
2. Modeling and Simulation 
3. Computational Nanotechnology 
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ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี
1. Sripradite, J., Tongraar, A.,  Kerdcharoen, T. (2015). Solvation structure and 

dynamics of Na+ in liquid ammonia studied by ONIOM-XS MD simulations. 
Chemical Physics. Volume 463, 16 December 2015, Pages 88-94. 

2. Sripa, P., Tongraar, A., Kerdcharoen, T. (2015). Structure and dynamics of the Li+ 
hydrates: A comparative study of conventional QM/MM and ONIOM-XS MD 
simulations. Journal of Molecular Liquids. Volume 208, 1 August 2015, Pages 280-85 

3. Udomvech, A., Shafiquzzaman, M.,  Kerdcharoen, T. (2015).In search of molecular 
scale devices: Theoretical study of linearly fused straight single-walled carbon 
nanotube junctions based on the pentagon/heptagon pair defects.Computational 
Materials Science. Volume 98, 15 February 2015, Pages 201-210 

4. Seesaard, T., Lorwongtragool, P., Kerdcharoen,T. (2015). Development of fabric-
based chemical gas sensors for use as wearable electronic noses. Sensors 
(Switzerland). Volume 15, Issue 1, 16 January 2015, Pages 1885-1902. 

5. Kabbalee, P., Tongraar, A., Kerdcharoen, T. (2015). Preferential solvation and 
dynamics of Li+ in aqueous ammonia solution: An ONIOM-XS MD simulation study. 
Chemical Physics. Volume 446, 13 January 2015, Pages 70-75. 

6. Kabbalee, P., Sripa, P., Tongraar, A.,  Kerdcharoen, T. (2015). Solvation structure and 
dynamics of K+ in aqueous ammonia solution: Insights from an ONIOM-XS MD 
simulation. Chemical Physics Letters. Volume 633, Issue 1, 2015, Pages 152-157 

7. Lorwongtragool, P., Sowade, E.,Watthanawisuth, N.,  Baumann, R.R., Kerdcharoen, T. 

(2014). A novel wearable electronic nose for healthcare based on flexible printed 

chemical sensor array. Sensors (Switzerland). Volume 14, Issue 10, 22 October 

2014, Pages 19700-19712 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation   
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๔   โครงงานวิจัย ๒               ๔ (๐-๑๒-๔) 
SCME 484   Senior Project II 
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วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1       ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 481 Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 2    ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคร 551 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   ๓(๑-๔-๔) 
SCID 551    Materials Characterization     
วทคร ๕๕๔   หลักการของนาโนเทคโนโลยี    ๓(๓-๐-๖) 
SCID  554    Principle of Nanotechnology          

 
๑๔)  ผศ.ดร. ชญาณศิา ชิติโชติปัญญา 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา     สําเร็จการศึกษา/สถาบนั  ปี 
Ph.D. Materials Science and Engineering University of Rachester, New York, USA,   2004 
M.Sc. Materials Science and Engineering University of Rachester, New York, USA,   1997 
วท.บ.   เคมี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ๒๕๓๕ 
 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Mechanical properties as well as friction and wear of brittle materials using 
nanoindentation technique   

2. Precision fabrication of brittle materials like ceramics and glasses: To develop a new 
technique in grinding process; i.e., material removal without inducing fracture 
damage 

3. To better understand friction and wear behaviors of polymers by using AFM (atomic 
force microscope)  

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Wirasate, S., Chokbunpiam,C., Thonggoom, R., Tangboriboonrat, P.  (2014). Effect of 
epoxidation and surface modification on backing-required properties of peroxide 
prevulcanized natural rubber-based films. Journal of Elastomers and Plastics. 
Volume 46, Issue 2, March 2014, Pages 156-174. 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๑๐๑ หลักการข้ันแนะนําทางวัสดุศาสตร์             ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 101 Introduction to Materials 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1          ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 481 Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 2       ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคม ๔๗๑ วัสดุศาสตร์เบ้ืองต้น         ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 471  Introduction to Materials Science 
 
๑๕) รศ.ดร. ศวิพร มีจู สมิธ    
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษา/สถาบนั   ปี 
Ph.D.   Chemistry   University of Birmingham, UK   ๒๕๔๖ 
วท.บ.   เคมี   มหาวิทยาลัยมหิดล    ๒๕๔๐ 
 
สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
งานวิจัยทีส่นใจหรือมีความชํานาญ 

1. Environmental applications of semiconducting materials 
2. Air and Water treatment technologies for the removal of highly toxic pollutants. 
3. Green routes for biofuel productions. 
4. Nanostructured materials and nanocomposites. 
5. Studies of paramagnetic species in various systems. 

 
ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ๕ ป ี

1. Anantachaisilp, S., Smith, S.M., Ton-That, C., Pornsuwan, S., Moon, A.R., Nenstiel, C. 
Hoffmann, A., Phillips, M.R. (2015). Nature of red luminescence in oxygen treated 
hydrothermally grown zinc oxide nanorods.Journal of Luminescence 
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Volume 168, 11 August 2015, Pages 20-25 
2. Thamaphat, K., Goodman, B.A., Limsuwan, P., Smith, S.M. (2015). Rapid screening 

for anthocyanins in cane sugars using ESR spectroscopy. Food Chemistry. Volume 
171, 15 March 2015, Pages 123-127. 

3. Karn-Orachai, K.,  Smith, S.M., Phunpee, S., Treethong, A., Puttipipatkhachorn, S., 
Pratontep, S., Ruktanonchai, U.R. (2014). The effect of surfactant composition on 
the chemical and structural properties of nanostructured lipid carriers.Journal of 
Microencapsulation. Volume 31, Issue 6, 2014, Pages 609-618. 

4. Smith, S.M., Oopathum, C., Weeramongkhonlert, V., Smith, C.B., Chaveanghong, S., 
Ketwong, P., Boonyuen, S. (2013). Transesterification of soybean oil using bovine 
bone waste as new catalyst .Bioresource Technology. Volume 143, September 
2013, Pages 686-690 

5. Bartholomäus, R., Irwin, J.A., Shi, L., Smith, S.M., Levina, A., Lay, P.A .(2013).Isolation, 
characterization, and nuclease activity of biologically relevant chromium(V) 
complexes with monosaccharides and model diols. Likely intermediates in 
chromium-induced cancers. Inorganic Chemistry. Volume 52, Issue 8, 15 April 2013, 
Pages 4282-4292. 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทวน ๒๐๒ หลักการเบ้ืองต้นของเซรามิก       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 202 Basic Principle of Ceramics 
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑          ๓ (๐-๙-๓) 
SCME 383 Senior Project I 
วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1          ๑ (๐-๓-๑) 
SCME 481 Seminar in Materials Science and Nano Engineering I 
วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 2       ๑ (๐-๓-๑)
SCME 482  Seminar in Materials Science and Nano Engineering II 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรอ่ืน 
วทคม ๒๓๐       เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑          ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 230  Physical Chemistry I 
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ภาคผนวก ค 
๑. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา 
๒. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ 

Core values  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวชิา 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ            
วทคร ๒๐๔ เกมกลยุทธ               
วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม              
วทวน ๑๓๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน           
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม            
วทคร ๑๐๓  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน               
วทคร ๒๐๑ เทคนิคการเรียนรู้             
วทคร ๓๐๕ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์              
วจปส ๑๐๑  ประชากรและการพัฒนา             
วจปส ๑๐๒  ภูมิภาคศึกษา            
ศศภอ ๑๘๐  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑            
ศศภอ ๑๘๑  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒             
ศศภอ ๒๘๐  วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม           
ศศภอ ๒๘๑  วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด           



๑๑๙                                                               มคอ.๒ 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศศภอ ๓๘๐  การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ             
๒) หมวดวิชาเฉพาะ    
วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป            
วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี             
วทคณ ๑๗๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ           
วทคณ ๑๙๒  สถิติศาสตร์            
วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ทั่วไป             
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป             
วทชว ๑๙๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา              
วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล           
วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น             
วทวน ๒๑๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจําลอง            
วทวน ๒๒๒ เคมีเชิงฟิสิกส์             
วทฟส ๒๓๑ โมเดิร์นฟิสิกส์และกลศาสตร์ควอนตัม            
วศอก ๑๙๕ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน             
วศอก ๒๙๕ กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ             
วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน           
วทวน ๑๐๑ หลักการขั้นแนะนําทางวัสดุศาสตร์           
วทวน ๒๐๒ หลักการของเซรามิก         
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วทวน ๒๐๓ กายภาพของโลหะ         
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ            
วทวน ๓๐๑ การใช้เครื่องมือสําหรับวัสดุศาสตร์วิศวกรรมนาโน           
วทวน ๓๒๑ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต         
วทวน ๓๗๓ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในอุตสาหกรรม            
วทฟส ๓๗๔ ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์            
วทฟส ๓๗๘ สารกึ่งตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์            
วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑             
วทวน ๓๘๒ ปฏิบัติการเชิงวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒             
วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑               
วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๑               
วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ๒               
วทวน ๔๘๓ การฝึกงาน             
วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒               
วทวน ๒๖๐ กระบวนการทางพื้นผิว           
วทวน ๒๖๑ เครื่องสแกนนิ่งโพรบและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน            
วทวน ๓๓๒ วัสดุแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์         
วทวน ๓๓๓ เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์โครงสร้างนาโน           
วทวน ๓๖๐ ทัศนศาสตร์            



๑๒๑                                                               มคอ.๒ 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วทวน ๓๖๒ นาโนโฟโตนิกส์               
วทฟส ๔๒๒ การจําลองโมเลกุล            
วทวน ๔๕๑ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์         
วทวน ๔๗๑ เทคโนโลยีวัสดุกึ่งตัวนํา           
วทวน ๔๗๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน             
วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีด้านยีน            
วทวน ๓๔๑ ความเป็นพิษของวัสดุ         
วทวน ๓๔๒ นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา           
วทวน ๔๓๒ วัสดุอ่อนและการประยุกต์ทางชีวภาพ           
วทวน ๔๔๑ ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์สําหรับร่างกาย            
วทวน ๔๔๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์            
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร         
วทวน ๓๐๔ ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย            
วทวน ๓๒๔ การเสื่อมของวัสดุ         
วทวน ๓๓๕ วัสดุอนินทรีย์             
วทวน ๓๖๔ นาโนเทคโนโลยีเชิงโมเลกุล         
วทวน ๔๐๑ วัสดุคอมโพสิต             
วทวน ๔๐๒ การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง          
วทวน ๔๒๑ เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์          



๑๒๒                                                               มคอ.๒ 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วทวน ๔๒๒ วัสดุอินทรีย์และการขึ้นรูป             
วทวน ๔๓๓ ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน            
วทวน ๔๖๑ นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์           
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ             
Mathematical Modeling I
Mathematical Modeling II  
Mathematics for Physcial Science  
(Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations 
SCMA 174, Statistics SCMA 192, Linear Algebra SCMA 259) 

               

Physics in Action
(Modern Physics and Quantum Mechanics SCME 231)                

Solid-sate Science and Nanodevices 
(Solid-State Physics for Materials Science SCPY 374, Semiconductor and 
Nanoelectronics SCPY 378) 

               

Physical Chemistry I
(Physical Chemistry SCME 222)                

Computational Physics
(Computer Progranmming and Simulation SCME 211)                

Chemistry 2            



๑๒๓                                                               มคอ.๒ 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
(Free elective 6 cp)
Energy Science & Technology 
(SCME 130)                

Bionanotechnology
(SCME 241)                

Nanomaterials 
(SCME 262)                

Optics            
Nanophotonics               
Scanning Probe and Electron Microscopy            
Aplied Electronic and Interfacing           
Molecular Nanotechnology            
Quantum Physics            

 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 



๑๒๔                                                               มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรูข้องหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  
Core values 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย 
๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่คัดลอกหรือนํางานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

Integrity 
Integrity 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสาระหลักของสาขาวิชา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่างลึกซึ้งในสาขาย่อยที่ตนชํานาญพิเศษ และเชื่อมโยงกับสาขาย่อยอื่นได้ 
๒.๓ ติดตามความรู้ ความก้าวหน้าที่เกิดใหม่ ในสาขาวิชาชีววิทยาการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

Mastery 
Mastery, Determination 
Mastery, Originality 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ประยุกต์ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวม 
๓.๒ บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหเ้ข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนํามาสังเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม 
๓.๓ สังเคราะห์ พัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ และผลงานที่เป็นนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

Harmony, Mastery 
Altruism, Mastery 
 
Originality, Mastery 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ติดต่อสื่อสารกับ นักวิชาการ หรือบุคคลต่าง ๆ โดยใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง ส่วนตน และส่วนรวม รักษาสมบัติของส่วนรวม และประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อผู้อื่น 
๔.๓ มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นําได้ และการจัดการงานให้สําเร็จได้ 

Mastery, Determination 
Altruism 

Leadership 



๑๒๕                                                               มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรูข้องหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  
Core values 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
๕.๒ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด และเขยีน กับบุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ หรือในการประชุม และการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารกับต่างประเทศ 
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม 
๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเตรียม เขียนนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การติดต่อสื่อสาร การประชุม หรือการพิมพ์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Mastery, 
Mastery, Determination 
Originality, Mastery 
Originality, Mastery 



๑๒๖                                                                            มคอ.๒ 

 

 

ภาคผนวก ง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  
(หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยการ)  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗



๑๒๗                    มคอ.๒ 

 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

____________________________________________ 
 
๑.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒.  สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว  

ในคราวประชุมครั้งที่ ……….เมื่อวันที่ …………………………………. 
 
๓.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเร่ิมใช้กับนักศึกษา   

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๔.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๑  ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔.๒  ปรับเปลี่ยนเน้ือหารายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพเหมาะสมและทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

๔.๓  การเพ่ิมรูปแบบของหลักสูตร 
 
๕.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๕.๑  การปรับรูปแบบของหลักสูตร จาก ๑ เป็น ๒ รูปแบบ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
แบบที่ ๒ จํานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ๗๕ 
หน่วยกิต และจํานวนหน่วยกิตของ University of 
Technology Sydney 96 Credits (เทียบเท่า ๘๒.๕ 
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหดิล) 

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ  

ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน 
แบบ ๑ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
แบบ ๒ เป็นความร่วมมือกับ University of 
Technology Sydney, Australia ซึ่งจะเป็น



๑๒๘                    มคอ.๒ 

 
 

ผู้รับผิดชอบการศึกษาของนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งต่อนักศึกษา
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล และ 
University of Technology Sydney 

การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
แบบที่ ๑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
แ บ บ ที่  ๒  ใ ห้ ป ริ ญ ญ า ส อ ง ป ริ ญ ญ า จ า ก
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Technology 
Sydney 

 
๕.๒  ขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการปฎิบัติงานจริงในปัจจุบัน 
๕.๒  ปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร คือ ยกเลิกรายวิชา  ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต ปรับเปลี่ยน

รายวิชา ปรับปรุงช่ือวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ย้ายหมวดวิชา การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ิมเติม
รายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หน่วยกิต 

วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ        ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ        ๒ (๒-๐-๔) ไม่มี
วทคม ๑๖๑ เคมีท่ัวไป                    ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๖๑ เคมีท่ัวไป                    ๓ (๓-๐-๖) ย้ายไปอยู่หมวดวิชา

เฉพาะ 
วทคม ๑๗๒ เคมีอินทรีย์                  ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๗๒ เคมีอินทรีย์                  ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา
วทฟส ๑๗๗ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน               ๒ (๒-๐-๔) วทฟส ๑๗๗ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน               ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชา
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         
                                               ๓ (๓-๐-๖) 

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม          
                                                ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน๓(๓-๐-๖) วทคร ๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
                                                ๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาใหม่

วทคร  ๒๐๑ เทคนิคการเรียนรู้          ๑ (๑-๐-๒) วทคร  ๒๐๑ เทคนิคการเรียนรู้          ๑ (๑-๐-๒) ไม่มี
วทคร ๓๐๕ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์   
                                               ๑ (๑-๐-๒) 

วทคร ๓๐๕ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
                                               ๑ (๑-๐-๒) 

ไม่มี

วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา  ๒ (๒-๐-๔) วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา  ๒ (๒-๐-๔) ไม่มี
สมสค ๑๐๓ มนุษย์กับสังคม              ๒ (๒-๐-๔) - ยกเลิกรายวิชา
วจปส ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา                ๒ (๒-๐-๔) วจปส ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา               ๒ (๒-๐-๔) ไม่มี



๑๒๙                    มคอ.๒ 

 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
สมสค ๑๒๕ หลักรัฐศาสตร์การเมืองและการ
ปกครองไทย                                  ๒ (๒-๐-๔)

- ยกเลิกรายวิชา

ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ ๑                         ๒ (๒-๐-๔) 

 

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา  

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 
ทางวิชาการ ๒              ๒ (๒-๐-๔) 

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา  

ศศภอ ๒๘๐ นวนิยายวิทยาศาสตร์และสังคม 
                                               ๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม 
                                     ๒ (๒-๐-๔) 

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา  

ศศภอ ๒๘๒ วิทยาศาสตร์ของเสียงพูด   ๒ (๑-๒-๓) ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด ๒ (๒-๐-๔)
                                

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา  

ศศภอ ๒๘๓ การนําเสนอผลงานวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ                                 ๒ (๑-๒-๓)   
 

ศศภอ ๓๘๐ การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
                                     ๒ (๒-๐-๔) 

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา  

- วทวน ๑๓๐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงาน เปิดรายวิชาใหม่
- วทคร ๒๐๔ เกมกลยุทธ เปิดรายวิชาใหม่

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี              ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๘๙ ปฏิบัติการเคมี              ๑ (๐-๓-๑) ไม่มี
วทคณ ๑๗๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๗๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ                          ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทคณ ๑๙๒ สถิติศาสตร์                 ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๙๒ สถิติศาสตร์                ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ท่ัวไป                 ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๗๘ ฟิสิกส์ท่ัวไป                ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป     ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๖๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป     ๑ (๐-๓-๑) ไม่มี
วทชว ๑๙๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    ๑ (๐-๓-๑) วทชว ๑๙๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ (๐-๓-๑) ไม่มี
วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  
                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทคร ๑๐๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  
                         ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทคณ ๒๙๑ เวคเตอร์และระบบพีชคณิตเชิงเส้น
              ๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๔ พีชคณิตเชิงเส้น ๓ (๓-๐-๖) ปรับเปลี่ยนรายวิชา

วทวน ๒๑๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
จําลอง              ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๒๑๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
จําลอง              ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๒๒๑ เคมีวิเคราะห์                ๓ (๓-๐-๖) - ยกเลิกรายวิชา



๑๓๐                    มคอ.๒ 

 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
วทวน ๒๒๒ เคมีเชิงฟิสิกส์และอุณหพลศาสตร์ 
                                    ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๒๒๒ เคมีเชิงฟิสิกส์                  ๔ (๓-๓-๖) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 
และเพ่ิมหน่วยกิต 

วทวน ๒๘๑ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    ๑ (๐-๓-๑) - ยกเลิกรายวิชา
วทฟส ๒๒๑ กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 
              ๓ (๓-๐-๖) 

- ยกเลิกรายวิชา

- วทฟส ๒๓๑ โมเดิร์นฟิสิกส์และกลศาสตร์ควอนตัม เปิดรายวิชาใหม่
ค. หมวดวิชาในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

วทวน ๑๕๑ การวาดแบบและการขึ้นรูปเชิงกล 
              ๑ (๐-๓-๑) 

- ยกเลิกรายวิชา

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี   ๒ (๒-๐-๔) - ยกเลิกรายวิชา
วทวน ๒๐๑ หลักการทางวัสดุศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) - ยกเลิกรายวิชา
วทวน ๒๐๒ หลักการเบื้องต้นของเซรามิก๓(๓-๐-๖) วทวน ๒๐๒ หลักการเบื้องต้นของเซรามิก ๓  (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๒๐๓ กายภาพของโลหะ ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๒๐๓ กายภาพของโลหะ    ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ  ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๒๕๒  กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) - ยกเลิกรายวิชา
วทวน ๓๐๑ การใช้เคร่ืองมือสําหรับวัสดุศาสตร์
วิศวกรรมนาโน                ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๐๑ หลักการของเคร่ืองมือสําหรับวัสดุ
ศาสตร์วิศวกรรมนาโน       ๓ (๓-๐-๖) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทวน ๓๒๑ หลักวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และการข้ึน
รูป              ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๒๑ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และกระบวนการ
ผลิต                            ๓ (๓-๐-๖) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 
                            ๓ (๓-๐-๖) 

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
วัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน 

วทวน ๓๗๒ นวัตกรรมเชิงวัสดุ           ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  ๓ (๓-๐-๖) ย้ายไปอยู่หมวดศึกษา
ท่ัวไป และ
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทวน ๓๗๓ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนในระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม                      ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๗๓ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนใน
อุตสาหกรรม                                 ๓ (๓-๐-๖) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทฟส ๓๗๔ ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์
                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๓๗๔ ฟิสิกส์สถานะแข็งสําหรับวัสดุศาสตร์ 
                          ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี



๑๓๑                    มคอ.๒ 

 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
วทฟส ๓๗๘ สารกึ่งตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์
                                   ๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๓๗๘ สารกึ่งตัวนําและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
                                     ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน ๑                         ๑ (๐-๓-๑) 

วทวน ๓๘๑ ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน ๑                         ๑ (๐-๓-๑) 

ไม่มี

วทวน ๓๘๒  ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน ๒                          ๑ (๐-๓-๑) 

วทวน ๓๘๒  ปฏิบัติการเชิงวิจัยวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน ๒                          ๑ (๐-๓-๑) 

ไม่มี

วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑             ๓ (๐-๙-๓) วทวน ๓๘๓ โครงงานวิจัย ๑            ๓ (๐-๙-๓) ไม่มี
วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1
                         ๑ (๐-๓-๑) 

วทวน ๔๘๑ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 1
                         ๑ (๐-๓-๑) 

ไม่มี

วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 2
                         ๑ (๐-๓-๑) 

วทวน ๔๘๒ สัมมนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 2
                         ๑ (๐-๓-๑) 

ไม่มี

วทวน ๔๘๓ ฝึกงาน                        ๑ (๐-๓-๑) วทวน ๔๘๓ ฝึกงาน                       ๑ (๐-๓-๑) ไม่มี
วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒           ๔ (๐-๑๒-๔) วทวน ๔๘๔ โครงงานวิจัย ๒         ๔ (๐-๑๒-๔) ไม่มี
วทฟส ๓๗๒ หลักการทางฟิสิกส์ของนาโนเทคโนโลยี  
                                   ๓ (๓-๐-๖) 

- ยกเลิกรายวิชา

วทวน ๓๓๒ วัสดุแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
                          ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๓๒ วัสดุแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๓๓๓ เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์
โครงสร้างนาโน                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๓๓ เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประดิษฐ์
โครงสร้างนาโน                         ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๗๑ เทคโนโลยีวัสดุกึ่งตัวนํา ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๔๗๑ เทคโนโลยีวัสดุกึ่งตัวนํา ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทฟส ๔๒๒ การจําลองโมเลกุล          ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๔๒๒ การจําลองโมเลกุล         ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๔๕๑ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และการ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์             ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๕๑ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์                          ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๗๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน               ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๗๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน                ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีด้านยีน           ๑ (๐-๒-๑) วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีด้านยีน           ๑ (๐-๒-๑) ไม่มี
วทวน ๓๔๑ ความเป็นพิษของวัสดุ ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๓๔๑ ความเป็นพิษของวัสดุ ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๓๔๒ นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา 
                         ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๔๒ นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งยา 
                          ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๓๒ วัสดุท่ีมีความอ่อนตัวและการ
ประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ                    ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๓๒ วัสดุอ่อนและการประยุกต์ทางชีวภาพ      
                                                ๓ (๓-๐-๖) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทวน ๔๔๑ ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์
สําหรับซ่อมแซมร่างกาย            ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๔๑ ชีววัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์
สําหรับร่างกาย                          ๓ (๓-๐-๖) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

วทวน ๔๔๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์    วทวน ๔๔๒ หัวข้อพิเศษทางวัสดุชีวการแพทย์      ไม่มี
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รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
                                               ๓ (๓-๐-๖)                                                ๓ (๓-๐-๖) 
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร        ๑ (๐-๒-๑) วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร         ๑ (๐-๒-๑) ไม่มี
วทวน ๓๐๔ ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
              ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๓๐๔ ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
                ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๓๒๔ การเสื่อมของวัสดุ          ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๓๒๔ การเสื่อมของวัสดุ            ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๓๓๕ วัสดุอนินทรีย์              ๓ (๓-๐-๖) วทวน ๓๓๕ วัสดุอนินทรีย์                 ๓ (๓-๐-๖) ไม่มี
วทวน ๔๐๑ วัสดุเชิงประกอบ             ๒ (๒-๐-๔) วทวน ๔๐๑ วัสดุคอมโพสิต                ๒ (๒-๐-๔) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา
วทวน ๔๐๒ การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง
                                      ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๐๒ การแปรรูปพลาสติกและเทคโนโลยียาง
                                      ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๒๑ เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์
                            ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๒๑ เคมีอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุศาสตร์ 
                            ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๒๒ วัสดุอินทรีย์และการข้ึนรูป  ๓ (๓-๐-
๖)
  
๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๒๒ วัสดุอินทรีย์และการข้ึนรูป  ๓ (๓-๐-
๖)
   
๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๓๓ ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน               ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๓๓ ปัญหาพิเศษทางวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน               ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

วทวน ๔๖๑ นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
                ๓ (๓-๐-๖) 

วทวน ๔๖๑ นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
                ๓ (๓-๐-๖) 

ไม่มี

- วศอก ๑๙๕ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน  ๓ (๒-๒-๕) รายวิชาใหม่
- วศอก ๒๙๕ กลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมวัสดุ ๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
- วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน                       ๓ (๒-๓-๔) รายวิชาใหม่
- วทวน ๑๐๑ หลักการขั้นแนะนําทางวัสดุศาสตร์         

                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
รายวิชาใหม่

 วทวน ๓๖๔ นาโนเทคโนโลยีเชิงโลกุล     ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
     ค. รายวิชา University of Technology Sydney

- Mathematical Modeling I                         6 
Mathematical Modeling II                        6 
Mathematics for Physcial Science             6 
(Calculus and Systems of Ordinary 
Differential Equations 
SCMA 174, Statistics SCMA 192, Linear 
Algebra SCIM 204) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Physics in Action                                      6 เพ่ิมเติมรายวิชา
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รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง
(Modern Physics and Quantum Mechanics 
SCME 231) 

- Solid-sate Science and Nanodevices           6 
(Solid-State Physics for Materials Science 
SCPY 374, Semiconductor and 
Nanoelectronics SCPY 378) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Physical Chemistry I                                  6 
(Physical Chemistry SCME 222) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Computational Physics                              6 
(Computer Progranmming and Simulation 
SCME 211) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Chemistry 2                                             6 
(Free elective 6 cp) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Energy Science & Technology                    6 
(SCME 130) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Bionanotechnology                                 6 
(Nanobiotechnology SCME 241) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Nanomaterials                                         6 
(SCME 262) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Optics                                                     6 
(SCME 360) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Nanophotonics                                        6 
(SCME 362) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Scanning Probe and Electron Microscopy    6 
(SCME 261) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Applied Electronic and Interfacing              6 
(SCME 451) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Molecular Nanotechnology                      6 
(SCME 364) 

เพ่ิมเติมรายวิชา

- Quantum Physics                                     6 
(SCME 472) 

เพ่ิมเติมรายวิชา
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๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรงุแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฎดังนี้ 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานฯ  โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป 

(๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
(๒) กลุ่มวิชาภาษา  
(๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์  
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   

(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(๒) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
(๓) กลุ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนา

โน
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี  

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หนว่ยกิต 

 
๔ 
๘ 
๑๘ 

 
 

๓๑ 
๕๑ 
๑๕ 

 
 
๖ 

๔ 
๘ 
๑๘ 

 
 

๓๑ 
๔๘ 
๑๕ 

 
 
๖ 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 

๑๓๓ ๑๓๐ 
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ภาคผนวก จ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปรญิญาตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี 1433/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างสถาบัน 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND ARTICULATION 
AGREEMENT BETWEEN MAHIDOL UNIVERSITY AND UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY, SYDNEY 
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ภาคผนวก ช 
แผนการสอนของหลักสูตรปกติ 

Faculty of Science, University of Technology Sydney  
(B.Sc. Nanotechnology) 

 
Year 1 Semester 1 (Spring session) 

Code Module Title 
 

Credits 
65111 Chemistry 1 6 

68201 Physics in Action 6 

33310 Mathematical Modelling 1 6 

68070 Introduction to Materials 6 

 Total 24 

 
Year 1 Semester 2 (Summer session) 

Code Module Title 
 

Credits 
65212 Chemistry 2 6 

33230 Mathematical Modelling 2 6 

 Total 12 

 
Year 2 Semester 1 (Autumn session) 

Code Module Title 
 

Credits 

33360 Mathematics for Physical Science 6 

65307 Physical Chemistry 1 6 

68101 Foundation of Physics 6 

60001 Principles of Scientific Practice 6 

 Total 24 
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Year 2 Semester 2 (Spring session) 

Code Module Title 
 

Credits 

91140 Bionanotechnology 6 

68416 Computational Physics 6 

68206 Optics 6 

XXXXX Elective subject 6 

 Total 24 

 
Year 3 Semester 1 (Autumn session) 

Code Module Title 
 

Credits 

68316 Applied Electronics and Interfacing 6 

67509 Molecular Nanotechnology 6 

68606 Solid-state Science and Nanodevices 6 

68075 Nanomaterials 6 

 Total 24 

 
Year 3 Semester 2 (Spring session) 

Code Module Title 

 

Credits 

 

68513 Nanophotonics 6 

68320 Scanning Probe and Electron Microscopy 6 

67510 Surface Processes 6 

XXXXX Elective subject 6 
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 Total 24 

 
 
 
 
 
 

Year 4 Semester 1 (Autumn session) 

Code Module Title 
 

Credits 
XXXXX Elective subject 6 

XXXXX Elective subject 6 

 Total 12 

 
Elective subjects 
Code  Credits
CBK90232 Electives (Science UG) 24 

SMJ10031 Physics 24 

SMJ02054 Scientific Computing 24 

SMJ01031 Statistics (Physical Sciences) 24 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเทยีบเคียงการตัดสินผลการศึกษา ระหว่าง Faculty of Science (B.Sc. 
Nanotechnology)University of Technology Sydney (UTS) และ 
Faculty of Science (B.Sc. Materials Science and Nano Engineering), 
Mahidol University (MU) 
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Grade Mark Range Grade Point1

(UTS) 
Grade Point

(MU) 
Descriptor

High Distinction 85-100 4 A(4) Work of outstanding quality 
on all objectives of the 
subject, which may be 
demonstrated by means of 
criticism, logical argument, 
interpretation of materials or 
use of methodology. This 
grade may also be given to 
recognise particular originality 
or creativity. 

Distinction 75-84 3.5 Work of superior quality on all 
objectives, demonstrating a 
sound grasp of content, 
together with efficient 
organization and selectivity. 

Distinction 80-84 B+(3.5)  
Low Distinction 75-79 B(3.0) Work of good quality on all 

objectives, demonstrating a 
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sound grasp of content, 
together with efficient 
organization and selectivity. 

Credit 65-74 2.5 Work of good quality showing 
more than satisfactory 
achievement on all 
objectives, or work of superior 
quality on most of the 
objectives. 

Credit 70-74 C+(2.5)  
Low credit 65-69 C(2.0) Work of with good quality 

showing satisfactory 
achievement on all 
objectives, or work of quality 
on most of the objectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grade Mark Range Grade 
Point/Grade  

(UTS) 

Grade 
Point/Grade 

(MU) 

Descriptor

Pass 50-64 1.5 Work showing a satisfactory 
achievement on the overall 
objectives of the subject. 

Pass 60-64 D+(1.5)
Less Pass 50-59 D(1.0) Work showing a minimum 

achievement on the overall 
objectives of the subject. 

Fail 0-49 0.5 F(0.0) Unsatisfactory performance in 
one or more objectives of the 
subject as contained within 
the assessment items. 
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Fail (X)  0.5 F(0.0) Unsatisfactory performance in 
a compulsory component of 
the subject. 

Satisfactory  n/a S Awarded for projects of thesis
T 45-49 Formal supplementary 

examination to be completed 
within a designated 
examination period before a 
grade can be awarded  

Pass-Not Graded  n/a AU Work showing a satisfactory 
achievement on the overall 
objectives of the subject. 

Unsatisfactory  Showing an unsatisfactory 
achievement on the overall 
objectives of the subject. 

 
Other notations 

Grade Mark Range Grade 
(UTS) 

Grade 
(MU) 

Descriptor

Industrial 
experience 
(Internship) 

 2 Work showing a satisfactory 
achievement on the overall 
objectives of the subject. 

Withdrawn  W Granted withdrawal from a 
subject without academic fail 
after the due date. 

Withdrawn Fail  Withdrawn after the due date.
 
 
 
Administrative notations-results not finalised 

Grade  
(UTS) 

Grade Point 
(MU) 

Descriptor 

E X Grade not submitted.
Q I Result pending the completion of a project, clinical practicum or field 

excursion where the student has not completed assessment task(s) 
by the end of the teaching period. 



 ๑๗๐               มคอ.๒ 

 
 

W P Result withheld. The Result Ratification Committee may determine 
that supplementary assessments are required, or that alternative 
examiners and/or alternative assessments are required because of 
misadventure. 

 T Transfer of credit.
 

1. The Grade Point system of UTS is an internationally recognized measure of a student’s academic 

achievement in a course.  The grade point is the average of all grades achieved by a student in a 
course of study weighted by the credit point value of each subject approved by Academic board. 
The equivalent of the Grade Point system of UTS and MU was approved by the program 
committees, Faculty of Science, Mahidol University.  

2. Internship of industrial experience or other organisations is graded from the evaluation of host 
internship. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


