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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)


