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1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor  of  Science  Program  in  Materials  Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 

                    ชื่อย่อ : วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :      Bachelor of  Science   (Materials  Science)                   

 ชื่อย่อ :       B.Sc. (Materials  Science)    
 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
135 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 5.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร  4  ปี 
           (มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะ      

ด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์) 
        หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  หลักสูตร ……  ปี 
           (เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถระดับสูง  โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้
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ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทาง
วิชาการ) 

5.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ 
          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
          หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ   
          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเนื่อง) 
          หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
             (มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะ

ด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

          หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
          หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ  
             (เป็นหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะ

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการ
ฝึกปฏิบิตขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 

 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
   ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (3/2559) เมื่อวันที่  12  เดือน   
        กรกฎาคม  พศ. 2559 

       ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที ่378 (8/2559) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
 2559 

 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีใน 
ปีการศึกษา 2562    
 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
2) นักวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
4) พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
5) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านวัสดุ/วิทยาศาสตร์
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
     

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี)  

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางพรสุดา  
 บ่มไล่ 
 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 
วัสดุศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2547 
2544 

  2541 

2. อาจารย์ นายโกวิท 
เลิศวิทยานนท์ 
 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วศ.บ. 

วัสดุศาสตร์ 
เทคโนโลยีเซรามิก 
วิศวกรรมเซรามิก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี - 
สุรนารี 
 

2554 
2549 
2542 

3. อาจารย์ นางสาวสิริญญา  
จันทรักษ์ 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Engineering  
Polymer Science 
and Engineering  
Polymer Science 
เคมี 

University of 
Massachusetts Amherst   
University of 
Massachusetts Amherst   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2557 
 

2552 
 

2549 
2547 

                             
      4 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี)  

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4.  

 

อาจารย์ นายธวัช  ชนะดี 
 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมวัสดุ  
วิศวกรรมวัสดุ 
วัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2553 
2551 

5.  อาจารย์ นายเมธี  
พรมสวัสดิ์ 

วท.ด. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 
วัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2550 

 
 
 
 
 
 
 

5 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
       
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
จ านวน   80  รายวิชา ได้แก่ 
 
1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  จ านวน  1  รายวิชา คือ 
    001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)   
  ASEAN Studies 
 
2)  คณะพยาบาลศาสตร์    จ านวน  1  รายวิชา คือ 

001-131  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5)   
   Healthy Body and Mind 

 
3) คณะศิลปศาสตร์   จ านวน   28   รายวิชา คือ 

               890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  3(1-4-4) 
   Preparatory Foundation English 
 890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(2-2-5)              

Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6)
  Fundamental English Reading and Writing 

 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Improving Listening Skill in English 

  890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  English Conversation I 

  890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  English Conversation II 

 890-214   เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
   890-221   การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
                      Improving Reading in English 
   890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Functional Reading 
 890-223   การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
       Reading English Newspapers 
 890-224   การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Translation 
    890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 
   English Grammar for Real Life Communication 
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 890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing 
 890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
       Communication in English Science and Technology 
 890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Basic Listening and Speaking for Business 
 890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   English for Business 
 890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
   Reading English in an Academic Context 
 890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
   Writing Academic English 
 890-261   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
       English in the Workplace 
 890-351   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
       Study Skills in English for Higher Studies 
 890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
       English for Job Application 

895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Behavioral Science 

 895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
   Thai Usage 

895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5)   
 Life Aesthetics 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)   
 Wisdom of Living 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 

 895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ 1(x-y-z)   
       

4) คณะนิติศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา คือ 
874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
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5) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  3  รายวิชา คือ 
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 

  Co-Curricular Activities  I 
 315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 

 Introduction to Intellectual Property 
 
315-201   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม    3(3-0-6) 
    Science, Technology and Society 
 

6) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน  2  รายวิชา คือ 
     340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Man and Science 

340-253  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Everyday Science 

  
7) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน  2  รายวิชา คือ 

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
       Computers and Applications 

 345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม        3(2-2-5) 
   Computers and Programming 

 
8) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จ านวน  2  รายวิชา คือ 

336-212    ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Drugs and Health Products in Daily Life 

 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Toxic Substances in Daily Life 

 
9) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จ านวน    5   รายวิชา คือ 

332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน  1 3(3-0-6) 
   Fundamental Physics  I 

332-102   ฟิสิกส์พื้นฐาน  2 3(3-0-6) 
   Fundamental Physics  II 

332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1 1(0-2-1) 
   Fundamental Physics Laboratory I 

332-112   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory  II 
332-291   เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 2(1-3-2) 

               Physics Workshop Techniques 
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10) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จ านวน    5  รายวิชา คือ 
 322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Mathematic in Everyday Life 

322-101   แคลคูลัส  1          3(3-0-6) 
 Calculus I 

322-102   แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 

 347-100  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Statistics in Daily Life 

347-201   สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 

11) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จ านวน    12  รายวิชา คือ 
324-101 เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6) 

 General Chemistry  I 
324-102 เคมีทั่วไป  2 3(3-0-6) 

 General Chemistry  II 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
  Chemical Safety 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Physical Chemistry 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Organic Chemistry 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 Principles of Analytical Chemistry 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Inorganic Chemistry 
324-451 ปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 Petrochemistry 
324-471   เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry 

  324-472   เคมีสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
                   Environmental Chemistry 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I  

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2  1(0-3-0) 
      General Chemistry Laboratory II 
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12)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จ านวน    2  รายวิชา คือ 
 330-101   หลักชีววิทยา  1 3(3-0-6) 

    Principles of Biology I 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

    Principles of Biology Laboratory I 
 

13)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
            จ านวน    11  รายวิชา คือ 
 342-220 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง 3(3-0-6)   

 Fundamentals of Rubber Technology 
 342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
  Polymer Science 

342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 2(2-0-4) 
 Commercial Polymers 
342-334   การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Degradation 
342-434   วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Polymeric Membrane 
342-435  เส้นใยและสิ่งทอ  2(2-0-4) 
 Fiber and Textile  

 342-436   สีและสารเคลือบผิว 2(2-0-4) 
 Paint and Coating Materials 
342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
 Polymers Recycling 
342-439  พลาสติกชีวภาพ  2(2-0-4) 
 Bioplastics 

 342-440   เทคโนโลยีพลาสติก 2(2-0-4) 
 Plastic Technology 
342-442 การจัดการและการผลิตในอุสาหกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Manufacturing and Management 
 

14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  4  วิชา คือ 
225-347 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

       Production and Operations Management 
  225-441   การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
       Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
  226-215   กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน     2(1-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes    
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  237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ     3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

  Materials in Daily Life 
316-202   วัสดุธรรมชาติ 2(2-0-4) 
               Natural Materials 
 
 

13.3  การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้  
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีพ้ืนฐาน  การตรวจลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติ

ของวัสดุ โดยสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ มาประมวลผล  
วิเคราะห์ผลและสังเคราะห์ผล  ตลอดจนสามารถอธิบายผลเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ และมี
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้  รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
1.2 ความส าคัญ 

วัสดุศาสตร์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติและการ
ประยุกต์ใช้ของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เซรามิกส์  โลหะ  และพอลิเมอร์  โดยอาศัยความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านวัสดุและ
เทคโนโลยี เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางวิชาการ และเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้ด้านวัสดุประเภทเซรามิกส์  โลหะ  และพอลิเมอร์  อย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและ

การศึกษาต่อในระดับสูงได้ 
2)  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
4)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ และสามารถสร้างสรรค์งานขึ้น

เองได้ 
5)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ

บริหารจัดการและการสื่อสาร 

6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ และ
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษามีทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นปีการศึกษา) 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

3.  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชาชีพ 
4.  ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบ 

 วิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

5. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็น 
active learning 

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน    
 การสอนแบบ active learning 

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน 
 รายวิชาต่าง ๆ  

3.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในแผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน  การสอนแบบ active 
learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ   
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 4.  พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย 
 ตนเอง 

5.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ  
 active learning 
 

4. การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

   
3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ

การประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบใน

ทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ

รายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด
และประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 
 

4. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ช) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

วิชาภาคทฤษฎี  เรียนวันจันทร์  ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร์  ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า 
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จัดระบบพ่ีเลี้ยงวิชาการ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
             หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น  active learning   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร             135    หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30      หน่วยกิต 

                      1) กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต        
                      2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต         
                   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต      
  
                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ      99 หน่วยกิต 
                      1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน       26 หน่วยกิต                   
             2) กลุ่มวิชาบังคับ      
       2.1 แผนการศึกษาปกติ    51 หน่วยกิต 
       2.2 แผนสหกิจศึกษา     54 หน่วยกิต 
             3) กลุ่มวิชาเลือก       
       3.1 แผนการศึกษาปกติ    22 หน่วยกิต 
       3.2 แผนสหกิจศึกษา     19 หน่วยกิต 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
                     

3.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 

         1)  กลุ่มวิชาภาษา                                                12 หน่วยกิต   
       

- วิชาบังคับ                                                                  6 หน่วยกิต   
                    890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5)

               
Fundamental English Listening and Speaking 

890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6)
   Fundamental 
English Reading and Writing 

 
 

  - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต   
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 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปในกลุ่มภาษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Improving Listening Skill in English 

  890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  English Conversation I 

  890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  English Conversation II 

 890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
   890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
                       Improving Reading in English 
   890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Functional Reading 
 890-223   การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
       Reading English Newspapers 
 890-224   การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Translation 
    890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 
   English Grammar for Real Life Communication 
 890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing 
 890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
       Communication in English Science and Technology 
 890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Basic Listening and Speaking for Business 
 890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   English for Business 
 890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
   Reading English in an Academic Context 
 890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
   Writing Academic English 
 890-261   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
       English in the Workplace 
 890-351   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
       Study Skills in English for Higher Studies 
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 890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
       English for Job Application 
 895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
   Thai Usage 

 
 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        12  หน่วยกิต   
       
      - วิชาบังคับ  8  หน่วยกิต   
  
 (1) เลือก  จ านวน  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)   
  ASEAN Studies 

001-131   สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5)   
 Healthy Body and Mind 
874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5)   
 Life Aesthetics 
895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)   
 Wisdom of Living 
 
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  หน่วยกิต 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 
(3) รายวิชาพลศึกษา   1  หน่วยกิต 

 895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ 1(x-y-z)   
 
- วิชาเลือก  4  หน่วยกิต   

    
 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า 4  

หน่วยกิต  จากรายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 895-101   พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Behavioral Science 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
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895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 

 895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ 1(x-y-z)   
 
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6  หน่วยกิต       
 
 - วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต    
 โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้    

 315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
   Introduction to Intellectual Property 
 315-201   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม    3(3-0-6) 
       Science, Technology and Society 
 345-101   คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
   Computers and Applications 
 345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม        3(2-2-5) 
   Computers and Programming 
 
 - วิชาเลือก  3  หน่วยกิต    
 

 เลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
 322-100   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Mathematic in Everyday Life 
   336-211   เภสัชวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 
   General Pharmacology 
 336-212   ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Drugs and Health Products in Daily Life 
 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Toxic Substances in Daily Life 

     340-102   มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Man and Science 

340-253  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Everyday Science 
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 342-200   พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
   Polymer in Daily Life 
 347-100  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Statistics in Daily Life 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           99  หน่วยกิต 
 

  1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                        26  หน่วยกิต                   
322-101   แคลคูลัส 1           3(3-0-6) 
 Calculus I 
322-102   แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
324-101   เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
324-102   เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
325-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
330-101   หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Principles of  Biology Laboratory I 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
332-102   ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics II 
332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory I 
332-112   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory II 
 

 2) กลุ่มวิชาบังคับ  
   2.1 แผนการศึกษาปกติ 51  หน่วยกิต 
   2.2 แผนสหกิจศึกษา 54  หน่วยกิต 
 
316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น           3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Science 
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316-301   สมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Properties of Materials I 
316-302   สมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Properties of Materials II 
316-303   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1  3(3-0-6) 
 Characterization of Materials I 
316-304   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Characterization of Materials II 
316-305   แผนภาพสมดุลของเฟส 2(2-0-4) 
 Phase Equilibium Diagram 
316-311   วัสดุเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Ceramic Materials 
316-321   โลหะวิทยา 3(3-0-6) 
 Metallurgy 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3(3-0-6) 
  Crystal Structure of Solids 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science I 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1(0-3-0) 
 Properties of Materials Laboratory I 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1(0-3-0) 
 Properties of Materials Laboratory II 
317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1(0-3-0) 
 Characterization of Materials Laboratory 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1* 3(0-9-0) 
 Project in Materials Science  I 
317-472 สหกิจศึกษา** 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
324-222   เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Physical Chemistry 
324-233   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Organic Chemistry 
324-247  หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Principles of Analytical Chemistry 
324-313   เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Inorganic Chemistry 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Science 

 347-201   สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
   Basic Statistics 
  
 

หมายเหตุ   * ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนศึกษาปกติ 
                     ** ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
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         3) กลุ่มวิชาเลือก  
3.1 แผนการศึกษาปกติ 22  หน่วยกิต 
3.2 แผนสหกิจศึกษา 19  หน่วยกิต 
     - บังคับเลือก 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
  Chemical Safety 
 

 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์ หรือภาควิชา 
อ่ืน  หรือคณะอ่ืน  จ านวน  22  หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาปกติ หรือ 19 หน่วยกิต ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาวัสดุทั่วไป 
316-306   วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 
316-307   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3(2-2-5) 
 Computer Program for Materials   
316-308   เทคโนโลยีเมมเบรน 3(3-0-6) 
 Membrane Technology 
316-309   การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Preparation for Seminar in Materials  Science 
316-402   วัสดุกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor Materials   
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
  Composite Materials and Processes 
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว 3(3-0-6) 
 Coating Processes 
316-405 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 
316-406   วัสดุอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Industrial Materials 
316-407   วัสดุทนไฟ 2(2-0-4) 
 Refractory Materials 
316-408   ของแข็งอนินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Inorganic Solids 
316-409   หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์                   1-3(x-y-z)

  Special Topics in Materials Science   
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science  II 
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317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) 
 Job Training in Materials Science 
317-492   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 3(0-9-0) 
 Project in Materials Science  II 
 
- กลุ่มวิชาโลหะวิทยา 
316-322 การสกัดทางโลหะวิทยา 3(3-0-6) 

 Metallurgical Extraction  
316-323    การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3(3-0-6) 

   Corrosion and Corrosion Protection 
  316-324   เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา  3(3-0-6) 
                   Powder Metallurgy Technology 

316-421   หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Metallurgy 
 
- กลุ่มวิชาเซรามิกส์ 
316-312   เทคโนโลยีซีเมนต์ 3(2-2-5) 
 Cement Technology 

  316-313  วัสดุสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
            Environmental Materials 

316-411   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Electroceramic  Materials   
316-412   เซรามิกส์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Bioceramics 
316-413 วิทยาศาสตร์แก้ว 3(2-2-5) 
 Glass Science 
316-414 วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว 2(2-0-4) 
 Science of Whitewares 
316-415 หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์ 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Ceramics 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
  Chemical Safety 
324-451 ปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 Petrochemistry 
324-471   เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry 
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  324-472   เคมีสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
                   Environmental Chemistry 

 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
332-291   เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 2(1-3-2) 

               Physics Workshop Techniques 
     
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

342-220 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง 3(3-0-6)   
 Fundamentals of Rubber Technology 
342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 2(2-0-4) 
 Commercial Polymers 
342-334   การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Degradation 
342-434   วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Polymeric Membrane 
342-435  เส้นใยและสิ่งทอ  2(2-0-4) 
 Fiber and Textile  

 342-436   สีและสารเคลือบผิว 2(2-0-4) 
 Paint and Coating Materials 
342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร ์ 2(2-0-4) 
 Polymers Recycling 
342-439  พลาสติกชีวภาพ  2(2-0-4) 
 Bioplastics 

 342-440   เทคโนโลยีพลาสติก 2(2-0-4) 
 Plastic Technology 
342-442 การจัดการและการผลิตในอุสาหกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

  Polymer Manufacturing and Management 
 
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

225-347 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
  Production and Operations Management 
 225-441   การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
 226-215   กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน 2(1-3-2) 
  Basic Manufacturing Processes  
 237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 
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 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
คณะฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่เปิดสอนหรือรายวิชาที่เปิดใหม่ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                  6   หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเลือก
เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
 316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Materials in Daily Life 
  316-202  วัสดุธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 

                     Natural Materials 
 

 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 316-201 มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
316  วิชาบรรยายที่รวมกับปฏิบัติ  หรือ บรรยายอย่างเดียว 
317  วิชาปฏิบัต ิ

 เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
 เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

0 =     กลุ่มวิชาวัสดุทั่วไป 
1 =   กลุ่มวิชาเซรามิกส์ 
2 =   กลุ่มวิชาโลหะวิทยา 
7 =   กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
8 =   กลุ่มวิชาสัมมนา 
9 =   กลุ่มวิชาโครงงาน 

 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต  เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลง 
ทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง    
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง 
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้   และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A  มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การ
ที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกัน
ของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับ
ชื่อกัน 
               อนึ่ง ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะก าหนด 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
322-101  แคลคูลัส 1          3(3-0-6) 
324-101   เคมีทั่วไป  1         3(3-0-6) 
325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1        1(0-3-0) 
330-101   หลักชีววิทยา  1      3(3-0-6) 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1     1(0-3-0) 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน  1        3(3-0-6) 
332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1       1(0-2-1) 
xxx-xxx    วิชาเลือกเสรี       3(x-y-z) 
 
    รวม                               18(x-y-z) 

 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
              กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
322-102  แคลคูลัส 2                  3(3-0-6) 
324-102  เคมีทั่วไป  2         3(3-0-6) 
325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2       1(0-3-0) 
332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน  2      3(3-0-6) 
332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  2     1(0-2-1)

 890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(2-2-5) 
895-xxx   พลศึกษา       1(x-y-z) 
xxx-xxx    วิชาบังคับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(x-y-z) 
 
    รวม                              18(x-y-z) 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

324-233  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
324-247   หลักเคมีวิเคราะห์      3(3-0-6) 
347-201   สถิติพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
890-102   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
xxx-xxx    วิชาบังคับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(x-y-z) 
xxx-xxx    วิชาบังคับกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(x-y-z) 
 
    รวม              18(x-y-z) 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1     1(0-0-3) 
316-201  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
324-313  เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
xxx-xxx   วิชาเลือกกลุ่มภาษา      3(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   2(2-0-4) 
xxx-xxx   วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
xxx-xxx   วิชาเลือกเสรี       3(x-y-z)  
 
    รวม                               21(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

316-301  สมบัติของวัสดุ  1       3(3-0-6) 
316-303  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1     3(3-0-6) 
316-305  แผนภาพสมดุลของเฟส      2(2-0-4) 
316-311  วัสดุเซรามิกส์       3(3-0-6) 
316-321  โลหะวิทยา       3(3-0-6) 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1     1(0-3-0) 
342-301  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์      3(3-0-6) 
    
    รวม                                18(17-3-34) 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
316-302  สมบัติของวัสดุ  2      3(3-0-6) 
316-304  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  2    3(3-0-6) 
316-401  โครงสร้างผลึกของของแข็ง     3(3-0-6) 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2     1(0-3-0)   
317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ     1(0-3-0) 
316-xxx   วิชาเลือก       3(x-y-z) 
890-xxx   วิชาเลือกกลุ่มภาษา      3(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   2(x-y-z) 
 
 
    รวม                          19(x-y-z) 

 
 
 
หมายเหตุ   ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาในปีที่ 4 ต้องเข้าโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจ- 

    ศึกษา จ านวน 30 ชั่วโมง เพ่ิมเติมจากการลงทะเบียนปกติ 
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แผนการศึกษาปกติ 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1     1(0-2-1) 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1     3(0-9-0) 
xxx-xxx   วิชาเลือก               13(x-y-z) 
 
    รวม                              17(x-y-z) 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
xxx-xxx   วิชาเลือก       6(x-y-z) 
 
    รวม                                 6(x-y-z) 
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แผนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1     1(0-2-1) 
xxx-xxx   วิชาเลือก               16(x-y-z) 
 
    รวม                       17(x-y-z) 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

                                                             จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
317-472  สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
 
    รวม                                 6(0-18-0) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)   
 ASEAN Studies 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN    
 
001-131   สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
                Healthy Body and Mind 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; development of personality; 
emotional quotient and aesthetics 

 
225-347 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
 Production  and  Operations  Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ระบบการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  การจัดการการด าเนินงาน  กลยุทธ์การด าเนินงาน  การ
พยากรณ์  การเลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน  การศึกษาการท างาน  การบริหารโครงการ  การวางแผนก าลัง
ผลิต   การวางแผนรวม  การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดการพัสดุคงคลัง   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การ
บริหารระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 
 Operations  system;  operations  management;  operations  strategy;  forecasting;  
location  planning;  facility  layout;  work  study;  project  management;  capacity  planning;  
aggregate  planning;  material  requirements  planning;  inventory  management;  supply  chain  
management;  quality  management  and  quality  control 
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225-441 การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผน การบริหารบุคคล การสั่งการ และการ
ควบคุม หลักการของการตลาด การเปนผูประกอบการใหม การประเมินศักยภาพในการเปนผูประกอบการการ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การ 
วิเคราะหสถานการณเปาหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธการตลาดส าหรับธุรกิจใหม การพยากรณ
ความตองการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต / 
บริการ การวางแผนการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชีผูประกอบการ วิเคราะหงบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน การวิเคราะหความเสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การจัดการทรัพยสินทางปญญา 
ในการประกอบการธุรกิจ แหลงเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ เครือขายธุรกิจ การบริการของ 
ภาครัฐเพื่อผูประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
 Type of business; management process, planning, organizing, staffing, directing, 
controlling; marketing concept, introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study; business plan; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new business; business marketing; marketing 
planning; production management; production and service planning; organization and human 
resource management; accounting; financial analysis; financial planning; business’s risk analysis; 
intellectual property management; investment funding sources; tax and business laws and 
regulations; business networking; public sector’s services and facilities; business ethics 
 
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน 2(1-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกลโรงงานแบบต่าง  ๆ เครื่องกลึง ใบมีดและ
การจับยึดชิ้นงาน การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องธรรมดา ชนิดและ
ลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เครื่องจักรซีเอ็นซีส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น หลักการเชื่อมโลหะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ ท่าเชื่อม แนวเชื่อมและการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมด้วยก๊าซออกซีอะเซทิลีน และการเชื่อมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machines, tools, and 
fixtures; metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal 
forming, sheet metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and equipment for welding,  welding 
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processes, wielding posture, weld, and inspection, oxy acetylene welding, and arc welding 
practices 
 
238-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics  of  Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-103 
 Prerequisite : 324-103 
 กฎข้อที่  1  และกฎข้อที่  2  ของเทอร์โมไดนามิกส์  เกณฑ์ส าหรับสมดุลในกระบวนการที่ความดัน
คงตัว  พลังงานอิสระท่ีเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ  ความดัน  และศักย์ทางเคมี  การค านวณพลังงานอิสระเชิงตัวเลข
จากข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์   สมดุลในก๊าซผสม  สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นและเฟสก๊าซ  แผนผังพลังงาน
อิสระ  พฤติกรรมของสารละลาย 
 First  and  second  laws  of  thermodynamics;  criteria  for  equilibria  in  constant  
pressure  processes;  free  energy  as  a  function  of  temperature,  pressure  and  chemical  
potential;  equilibrium  in  gas  mixtures;  equilibrium  between  condensed  phases  and  gas  
phases;  free  energy  diagram;  solution  behavior 
 
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง    ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม    จิตส านึกสาธารณะ    การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา    ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the 
benefits of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; 
teamworking within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
 
315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา   ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  
กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
อุตสาหกรรม     
 Definition and importance of intellectual property; type of intellectual property; 
creation; protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and oversea; role of intellectual property in economic; 
social and industrial development 
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315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
           Science, Technology and Society 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and  environment; 
impacts of science and technology on health; environment and society; science and technology 
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and 
technology impact 
 
316-201  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                      3(3-0-6) 
 Introduction  to  Materials  Science 
 รายวิชาบังคับเรียน ก่อน: - 
 Prerequisite : - 
 ประวัติของวัสดุ ประเภทของวัสดุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้างผลึกของวัสดุ  การ
แข็งตัว  ความไม่สมบูรณ์ของผลึกและการแพร่ในวัสดุ  การกัดกร่อน  แผนภาพสมดุลเฟส สมบัติทางกลของวัสดุ  
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  
 History of materials; types of materials; atomic structure, chemical bonding and 
crystal structure of materials; solidification, crystal imperfection and diffusion of materials; 
corrosion; phase diagrams; mechanical properties of materials; materials applications 
 
316-301 สมบัติของวัสดุ  1 3(3-0-6) 
 Properties  of  Materials I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 สมบัติทางกล : ความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว ความล้า การคืบ และความเสียหายของวัสดุ 
สมบัติทางความร้อน : ความจุความร้อน การน าความร้อน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิแบบทันทีทันใด 
 Mechanical properties : strength, hardness, ductility, fatigue, creep and failure of 
materials; Thermal properties : heat capacity, thermal conductivity, thermal expansion and 
thermal shock 
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316-302 สมบัติของวัสดุ  2 3(3-0-6) 
 Properties  of  Materials  II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  316-301 
 Prerequisite : 316-301  
 สมบัติทางแสง : การดูดกลืนแสง การส่องผ่านแสง การสะท้อนแสง การหักเห การน าไฟฟ้าด้วยแสง 
การปลดปล่อยอิเล็กตรอนด้วยแสง และการเปล่งแสงด้วยแสง สมบัติทางแม่เหล็ก : ชนิดของสารแม่เหล็ก  
สารแม่เหล็กอ่อน และสารแม่เหล็กแข็ง สมบัติทางไฟฟ้า : การน าไฟฟ้าของโลหะ สภาพน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน า 
ไดอิเล็กทริก และฉนวนไฟฟ้า 
                Optical properties : absorption, transmission, reflection, refraction, photoconduction, 
photoemission and photoluminescence; magnetic properties : types of magnetic materials, soft 
magnetic materials and hard magnetic materials;  electrical properties : conductivity of metallic 
materials, conductivity of semiconductor, dielectric and insulator 
 
316-303   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Characterization of  Materials I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 หลักการและทฤษฎีของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี โครงสร้างผลึกและการ
วิเคราะห์ทางความร้อนของวัสดุ 
 Principle and theory of instruments for chemical structure analysis, crystal structure 
and thermal analysis of materials 
 
316-304   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Characterization  of  Materials II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 หลักการและทฤษฎีของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพ โครงสร้างจุลภาคและ
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ 
 Principle and theory of instruments for study of physical properties, microstructure 
and chemical composition of materials 
 
316-305  แผนภาพสมดุลของเฟส 2(2-0-4) 
 Phase Equilibrium Diagram 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลของเฟส  ระบบ 1 องค์ประกอบ  ระบบ 2 องค์ประกอบ  การสร้างแผน  
ภาพสมดุลของเฟส  การสร้างระบบ 2 องค์ประกอบจากสมมติฐานและการวิเคราะห์เฟส   ระบบ 3 องค์ประกอบ  
เฟสและปฏิกิริยาที่ไม่อยู่ในสมดุล  ระบบ 4 องค์ประกอบ การเปลี่ยนเฟส 
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 Thermodynamics and phase equilibrium; one-component system; two-component 
system; determination of phase equilibrium diagrams; hypothetical binary systems and phase 
analysis; ternary systems; nonequilibrium phases and reactions; quarternary systems; phase 
transformations 
 
316-306   วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic  Materials   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 สนามแม่เหล็ก ความหนาแน่นฟลักซ์ พฤติกรรมทางแม่เหล็ก โดเมน วงฮิสเทอเรซิส วัสดุแม่เหล็ก
อ่อนและแข็ง การประยุกต์ใช้วัสดุแม่เหล็ก 
 Magnetic field; flux density; magnetic behaviors; domains; hysteresis loop; soft and 
hard magnetic materials; applications of magnetic materials 
 
316-307   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3(2-2-5) 
 Computer Programming for Materials   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 การเขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม การใชโปรแกรมในการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตโดยใช้โปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 Introduction to computer drawing; computer programs application for 
thermodynamic analysis; materials and processes selection by computer programming; 
statistical data analysis by computer programming 
 
316-308  เทคโนโลยีเมมเบรน 3(3-0-6) 
 Membrane Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ชนิดกระบวนการเมมเบรน ไมโครฟิลเตรชั่น อัลตร้าฟิลเตรชั่น นาโนฟิลเตรชั่น การเตรียม 
เมมเบรน อนินทรีย์และอินทรีย์ โมดูลของเมมเบรน กระบวนการเมมเบรนโดยใช้ไฟฟ้า เมมเบรนแยกก๊าซ การ
ปรับปรุงผิวเมมเบรน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเมมเบรน การล้างและการเก็บรักษาเมมเบรน การประยุกต์ใช้
เมมเบรนในอุตสาหกรรม 
 Types of membrane processes: microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration; 
preparations of inorganic and organic membranes; membrane modules; electro-membrane 
processes; gas separation membranes; surface modifications of membranes; membrane 
characterizations; membrane cleaning and storage; industrial applications of membranes  
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316-309  การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2(1-2-3) 
   Preparation for Seminar in Materials Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อส าหรับการสัมมนา การเขียนและการอ้างอิงเอกสาร การอ่าน
เนื้อหาเพ่ือจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ที่พบบ่อยในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
การเขียนบทคัดย่อ และเทคนิคการน าเสนอการสัมมนา 
 Introduction to article selection; reference and citation in text; reading for main 
ideas and sentence analysis; grammar in scientific research article; abstract writing; seminar 
presentation technique 
 
316-311  วัสดุเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Ceramic  Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ประวัติของเซรามิกส์  ชนิดของเซรามิกส์  โครงสร้างของวัสดุเซรามิกส์  วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ กระบวนการขึ้นรูป การเตรียมวัตถุดิบและน้ าเคลือบ สีเซรามิกส์ สมบัติของเซรามิกส์ อิทธิพลความร้อน
ที่มีต่อวัตถุดิบเซรามิกส์ เตาและการเผา วัสดุเซรามิกส์ส าหรับการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม 
 History of ceramics; types of ceramics; structure of ceramic materials; raw materials 
for ceramic industry; fabrication processes; preparation of ceramic bodies and glazes; ceramic 
pigments; properties of ceramics; thermal effect on ceramics; kiln and firing; ceramic materials 
for industrial applications 
 
316-312  เทคโนโลยีซีเมนต์  3(2-2-5) 
 Cement Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์เบื้องต้น องค์ประกอบของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัตถุดิบซีเมนต์ การผลิตซีเมนต์
คลิ้งเกอร์ การหาลักษณะเฉพาะของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คลิ้งเกอร์ การบดและความละเอียดของซีเมนต์ การ
ทดสอบคุณภาพซีเมนต์ การไฮเดรชั่นของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ธรรมชาติของซีเมนต์เพสที่แข็งตัว ซีเมนต์ชนิดพิเศษ 
 Introduction to portland cement; portland cement compositions; cement raw 
materials; production of cement clinker; characterizations of portland cement clinker; grinding 
and fineness of cement; tests of cement quality; hydration of portland cement; nature of 
hardened cement paste; special types of cements 
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316-313  วัสดสุิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
       Environmental Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 หลักการพ้ืนฐานการบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการดูดซับ การบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย การก าจัด
โลหะหนักจากน้ าเสีย วัสดุที่ใช้บ าบัดน้ าเสีย เช่น โลหะออกไซด์ วัสดุซิลิกา ซีโอไลต์ เคลย์ กระบวนการการบ าบัด
น้ าเสียทางกายภาพและเคมีประกอบด้วยการตกตะกอน การกรอง และการเสื่อมสภาพ  
 Principles of wastewater treatment; absorption processes; organic treatment in 
wastewater; removing heavy metals from wastewater; materials for wastewater treatment 
: metal oxides, silica materials, zeolites, clay; physical and chemical wastewater treatment 
processes : sedimentation, filtration, and degradation 
 
316-321   โลหะวิทยา 3(3-0-6) 
 Metallurgy 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 โครงสร้างของโลหะ โลหะและโลหะผสม ความบกพร่องของของแข็ง การแพร่ อินเตอร์เฟส แผนภูมิ
สมดุลของเหล็กกับคาร์บอน การศึกษาและวิเคราะห์โลหะจากภาพ การเปลี่ยนรูปถาวรและกลไกการเพ่ิมความ
แข็งแรง การแข็งตัวของโลหะ การคืนตัว การตกผลึกใหม่และการโตของเกรน การขึ้นรูปโลหะ กระบวนการทาง
ความร้อนของเหล็กกล้า กระบวนการโลหะผงวิทยา การสกัดทางโลหะวิทยา                                                                                                                                                                                           
 Structures of metals; metals and alloy; imperfection of solid; diffusion; interface; 
iron-carbon equilibrium phase diagram, metallography; plastic deformation and strengthening 
mechanism; solidification of metals; recovery recrystallization and grain growth; metal forming; 
heat treatment of steels; powder metallurgy processes; metallurgical extraction 
 
316-322  การสกัดทางโลหะวิทยา  3(3-0-6) 
  Metallurgical Extraction  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 แร่และสินแร่ กรรมวิธีการแต่งแร่ วิธีการสกัดโลหะโดยทั่วไป  การสกัดโลหะโดยความร้อน 
กระบวนการละลายและอิเล็กโตรไลติก การท าให้บริสุทธิ์ การสกัดโลหะที่อยู่ในรูปสารประกอบออกไซด์ ซัลไฟด์ 
และเฮไลด์ การใช้ประโยชน์จากเศษโลหะเหลือใช้ 
 Minerals and ores;  mineral processing; general methods of extraction;  
pyrometallurgy; hydrometallurgy and electrometallurgy; refining; extraction of metals from 
oxides, sulfides, and halides compounds; utilization of metallurgical wastes 
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316-323   การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน  3(3-0-6) 
 Corrosion  and  Corrosion  Protection 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 เคมีไฟฟ้าพ้ืนฐาน  หลักการทั่วไปของการกัดกร่อน  ประเภทของการกัดกร่อน  เทคนิคการวัดการ
กัดกร่อน  การป้องกันการกัดกร่อนแบบแอโนดิก  แคโทดิก  และโดยการเคลือบผิว 
                Basic electrochemistry; principle of corrosion; types of corrosion; corrosion testing; 
anodic, cathodic protection and protection coating  
 
316-324 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา  3(3-0-6) 
 Powder Metallurgy Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 ประวัติทางโลหะผงวิทยา  กระบวนการผลิตโลหะผง  ลักษณะเฉพาะของโลหะผง  การปรับปรุง
คุณสมบัติของโลหะผง   การขึ้นรูปโลหะผง   การอบผนึก   การควบคุมคุณภาพของวัสดุโลหะผง   การ
ประยุกต์ใช้งานโลหะผง 
 History of powder metallurgy; metal powder production; metal powder 
characteristics; metal powder modification; metal powder forming; sintering; quality control of 
powder metallurgy materials; metal powder applications 
 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3(3-0-6) 
 Crystal  Structure  of  Solids 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 โครงสร้างทางเรขาคณิตและสมมาตร  การก าเนิดและสมบัติของรังสีเอกซ์  นิวตรอน  และ
อิเล็กตรอน  ทฤษฏีพ้ืนฐานการเลี้ยวเบนของผลึก  การกระเจิงของรังสีเอกซ์  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน  
โครงสร้างมีขั้ว  
 Crystallographic geometry and symmetry; production and properties of X-rays, 
neutrons and electrons; basic theory of crystal diffraction; scattering of X-rays, neutrons and 
electrons; polar structure 
 
316-402   วัสดุกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor  Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ความหมาย  ประวัติ  และประเภทของสารกึ่งตัวน า   สมบัติของสารกึ่งตัวน า  เทคโนโลยีการผลิต
สารกึ่งตัวน าและวงจรรวม  ชนิดของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ใช้   การหาลักษณะเฉพาะของ
ผิวหน้าและโครงสร้างของสารกึ่งตัวน า 
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 An overview of fundamental principle, history and types of semiconductors;  
properties of semiconductors;  semiconductor processing technologies and integrated circuit;  
semiconductor device types and applications; surface and structure characterization of 
semiconductor  
 
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Composite  Materials  and  Processes 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 หลักการพ้ืนฐานของวัสดุผสม  องค์ประกอบและชนิดของวัสดุผสม  โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
ผสม  กระบวนการผลิตวัสดุผสม การทดสอบสมบัติของวัสดุผสม การประยุกต์ใช้งานวัสดุผสม 
 Principles of composite materials; components and types of composite materials; 
structures and properties of composite materials, composite materials processing; composite 
materials testing; applications of composite materials 
 
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว 3(3-0-6) 
 Coating  Processes 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า  การชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า  การจุ่มร้อน  โซล -เจล  การชุบ
เคลือบผิวด้วยไอเคมี  การชุบเคลือบผิวด้วยไอทางฟิสิกส์  การประยุกต์ใช้งานผิวเคลือบต่าง ๆ   
 Electroplating; electroless plating; hot dip; sol-gel; chemical vapor deposition; 
physical vapor deposition; applications of coatings 
 
316-405   วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 การจ าแนกวัสดุนาโน  เคมีเชิงฟิสิกส์ของพ้ืนผิวของแข็ง  โครงสร้างนาโน  0  มิติ  โครงสร้างนาโน  1 
มิติ  โครงสร้างนาโน  2  มิติ  กระบวนการและสมบัติของวัสดุนาโนอนินทรีย์  วัสดุนาโนพิเศษ  การประยุกต์ใช้
งานวัสดุนาโน 
 Classification of nanomaterials; physical chemistry of solid surface; zero-dimensional 
nanostructures; one-dimensional nanostructures; two-dimensional nanostructures; processing 
and properties of inorganic nanomaterials; special nanomaterials; applications of nanomaterials 
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316-406   วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial  Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ความส าคัญของวัสดุในอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และทางกลของวัสดุ การเลือกวัสดุใน
อุตสาหกรรม เช่น โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุผสม วัสดุก่อสร้าง วัสดุทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบและ
สัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานนิยม กระบวนการขึ้นรูปวัสดุที่ส าคัญในอุตสาหกรรม การรีไซเคิลในอุตสาหกรรม
การผลิต 
 Importance of materials for industry; chemical, physical and mechanical properties 
of materials; selection of materials for industry; i.e. metal, ceramic, polymer and composite; 
construction; electric and electronic materials; systems and symbols of materials according to 
principle standards; important materials forming for industry; recycle processing in production 
industrial 
 
316-407  วัสดุทนไฟ  2(2-0-4) 
 Refractory Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  
 ประเภทของวัสดุทนไฟ สมบัติของวัสดุทนไฟ กระบวนการผลิตวัสดุทนไฟ การใช้งานวัสดุทนไฟใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ความเสียหายของวัสดุทนไฟและสาเหตุ  
 Types of refractory; properties of refractory; refractory manufacturing; refractory 
applications; damage of refractory and causes 
 
316-408   ของแข็งอนินทรีย์   3(3-0-6) 
 Inorganic Solids   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 เคมีของโครงผลึกและพันธะ   สมบัติของวัสดุอนินทรีย์  โครงสร้างเซรามิกส์ชนิดออกไซด์และไม่ใช่
ออกไซด์  ความส าคัญของข้อบกพร่องในวัสดุ   การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 
  Chemistry of crystal structure and bonding; properties of inorganic materials; oxide 
and non-oxide ceramic structures; importance of imperfections in materials; synthesis of 
inorganic materials  
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316-409  หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Materials Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์ตามที่หลักสูตรวัสดุศาสตร์ก าหนด 
 Selected interesting topic in materials science 
 
316-411   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Electroceramic Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201  or Consent of the program  

 กระบวนการเตรียมเซรามิกส์  สมบัติและการประยุกต์ใช้ เซรามิกส์ตัวน า  ไดอิเล็กทริกและฉนวน 
เฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิกส์  เพียโซเล็กทริกเซรามิกส์  ไพโรอิเล็กทริกเซรามิกส์  อิเล็กโทร-ออพติกเซรามิกส์  แมก-
เนติกเซรามิกส์   
 Processing of ceramics; properties and applications; ceramic conductor; dielectric 
and insulators; ferroelectric ceramics; piezoelectric ceramics; pyroelectric ceramics; electro-optic 
ceramics; magnetic ceramics 
 
316-412   เซรามิกส์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
 Bioceramics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program 
 ความหมาย  ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพ  ปฏิกิริยาเนื้อเยื่อและความเข้ากัน
ได้ทางชีวภาพระหว่างวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพกับร่างกายมนุษย์  การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพ  
กรณีศึกษาของวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพที่ใช้ในปัจจุบัน 
 Introduction to bioceramics, characteristics and properties of bioceramics; tissue 
reaction and biocompatibility between bioceramics and human body; bioceramics processing; 
case study of bioceramics: recent trends in its development 
 
316-413   วิทยาศาสตร์แก้ว 3(2-2-5) 
 Glass Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 ทฤษฎีเบื้องต้นของแก้ว ทฤษฎีโครงข่ายเชิงโครงสร้างของการฟอร์มแก้ว ทฤษฎีจลนศาสตร์ของการ
ฟอร์มแก้ว การหลอมวัตถุดิบแก้ว ความหนืดของหลอมที่ฟอร์มแก้ว ลักษณะเฉพาะของแก้ว กระบวนการขึ้นรูป
แก้ว 
 Introduction to glasses; structural network theory of glass formation; kinetic theory 
of glass formation; glass raw materials melting; viscosity of glass-forming melts; characteristics of 
glasses; glass fabrication processes 
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316-414   วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว 3(2-2-5) 
  Science of Whitewares 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-201  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-201 or Consent of the program  

 วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาวเบื้องต้น ประเภทเครื่องดินเผาขาว วัตถุดิบ สูตรเนื้อดินและสูตร
เคลือบเครื่องดินเผาขาว กระบวนการขึ้นรูป กระบวนการอบแห้งและกระบวนการเผา การทดสอบและการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพเครื่องดินเผาขาว การหาลักษณะเฉพาะ 
 Introduction to whitewares science; types of whitewares; raw materials of 
whitewares; body and glaze formulas of whitewares; processes of forming, drying and sintering; 
testing and quality control of raw materials and whitewares; characterizations 
 
316-415   หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์ 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Ceramics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-311  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-311 or Consent of the program  

 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเซรามิกส์ 
 Selected interesting topics in ceramics  
 
316-421   หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Metallurgy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-321  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 316-321 or Consent of the program  

 ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลหะวิทยา 
 Selected interesting topics in metallurgy 
 
 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1(0-2-1) 
 Seminar  in  Materials  Science  I  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อย 
                                               กว่า 105 หน่วยกิต 
 Prerequisite : Must enroll at least 6 semesters or 105 credits 
 นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ  ที่น่าสนใจในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์มาน าเสนอ 
 Each student will prepare an interested topic in materials science for presentation 
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316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science II  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-481 
 Prerequisite : 316-481 
 นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง  ๆ  ที่น่าสนใจในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์มาน าเสนอ 
 Each student will prepare an interested topic in materials science for presentation 
 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 1(0-3-0) 
 Properties  of  Materials  Laboratory I  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  316-301  หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 316-301 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติเชิงกล ความร้อน และความเสียหายของวัสดุ 
 Experimental studies in topics corresponding to mechanical properties, thermal 
properties and failure of materials 
 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 1(0-3-0) 
 Properties  of  Materials  Laboratory  II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  317-301 และ 316-302 หรือ เรียนควบกัน 
 Prerequisite : 317-301 and 316-302 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติเชิงแสง  เชิงไฟฟ้า  และเชิงแม่เหล็กของวัสดุ 
 Experimental studies in topics corresponding to optical, electrical and magnetic 
properties of materials 
 
317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1(0-3-0) 
 Characterization of Materials Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 316-303  หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 316-303 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและ
องค์ประกอบทางเคมี  
 Experimental studies in topics corresponding to physical properties, crystal 
structure, microstructure and chemical composition observations 
 
317- 471   การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) 
 Job Training in Materials Science 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters or 105 credits 
 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
วัสดุศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ การ
ประเมินผลพิจารณาจากรายงานฝึกงานและการดูงานหรือการสัมมนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ที่รับผิดชอบ  



 48 

 Job training in industrial factories, state-enterprise sectors or government sectors 
related to materials science at least 8 weeks; visiting industrial factories and sectors related to 
materials science; job training and visiting reports or seminar are parts of evaluation depending 
on the discretion of responsible academic staffs 
 
317-472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต และต้องผ่านโครงการเตรียมความ 
                            พร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 Condition :  Enrollment at least 6 semesters or 105 credits and at least 30 
                                 hours of preparation for cooperative education 
                ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน อาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองาน และรายงานฉบับสมบูรณ์  
 Actual practice in public or industrial organization; studying the real working system 
relative to materials science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge 
with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; 
presentation, report of the work outcome  
 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3(0-9-0) 
 Project in Materials Science I 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters or 105 credits 
 นักศึกษาฝึกท าวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ 
 Each student will undertake an elementary research problem in materials science  
 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3(0-9-0) 
 Project in Materials Science II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 317-491 
 Prerequisite : 317-491 
 นักศึกษาฝึกท าวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์เพ่ิมเติม  หรือต่อเนื่อง 
 Each student will continuously undertake an elementary research problem in 
materials science 
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322-100   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Everyday Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผลและการใช้เหตุผล สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 
 Argument and reasoning; equations and inequalities; functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and their applications; 
integrals and their applications 
  
322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต์  
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications  
 
322-102     แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
                Prerequisite : 322-101 
 อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 
   Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear 
ordinary differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms 
and applications 
 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -   
 Prerequisite : -      
 บทน า  ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ของแข็งและของแข็ง  
อสัณฐาน  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์    สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์   
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 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; 
liquids and colloids 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  
 Prerequisite : 324-101  
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิด
สารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
 Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base 
equilibria; solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; organic 
chemistry 
 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Chemical Safety                                                
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102  
 สารเคมีที่เป็นอันตราย สารไวไฟ วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี  สารกัดกร่อนและแก๊ส  วิธีที่ถูกต้องใน
การเคลื่อนย้าย การเก็บ การใช้และการท าลายสารเคมี  วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  การบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ  คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ  การออกแบบห้องปฏิบัติการ  การจัดการของ
เสียจากห้องปฏิบัติการและอันตรายที่อาจเผชิญในห้องปฏิบัติการ  การประเมินความเสี่ยงสารเคมี  
พระราชบัญญัติความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
 Hazardous chemicals, flammable substances, explosive, radioactive, corrosive 
substances and gas; proper methods of transportation, storage, handling and disposal; 
instructions for accident prevention and first aid from hazardous chemicals; injuries of exposure 
to hazardous substances; laboratory safety; laboratory management; staff qualification 
requirements; laboratory design; the management of laboratory waste and possible harm in 
laboratory; chemical risk assessment; chemical safety act 
 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Introductory Physical Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-103 หรือ 324-106 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-102 or 324-103 or 324-106 or Equivalent        
 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  โมเลกุลขนาดใหญ่และคุณสมบัติ  อุณหพลศาสตร์  สารละลายและ
สมดุลระหว่างเฟส  สารละลายที่เป็นตัวน าไฟฟ้า  เคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด์  จลนพลศาสตร์เคมี  สเปกโทรสโกปี 
 Gases and kinetic theory of gases; macromolecule and its properties; 
thermodynamics; solution and phase equilibria; electrolyte solution; surface chemistry and 
colloid; chemical kinetics; spectroscopy 
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324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Organic Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของสารประกอบ
แอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก  และพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี
นอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์  และ
เคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ ลิพิด คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  
 Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry and 
reactions of aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl halides, 
alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, 
heterocyclic compounds, polymers and chemistry of biomolecules: lipids, carbohydrates and 
proteins 
 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Principles of Analytical Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-104 หรือ 324-107 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-102 or 324-104 or 324-107 or Concurrent 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์  สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสาร
เชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย  การไทเทรตและการน าไปประยุกต์ใช้  การ
แยกสาร  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
 Fundamentals of analytical chemistry; acid-base, precipitation, complex-formation 
and redox equilibria in aqueous solution; titrations and their applications; separation methods; 
basic instrumental methods for quantitative analysis  
 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Inorganic Chemistry 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-103 
 Prerequisite : 324-102 or 324-103 
 โครงสร้างอะตอม  ระบบพีรีออดิก  พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล  แรงเคมี  ของแข็งและ
โครงสร้างผลึก  สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน   
 Atomic structures; chemical periodicity; chemical bonding and molecular structures; 
chemical forces; solid and crystal structures; physical and chemical properties of coordination 
compounds 
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324-451 ปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
 Petrochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 and 324-232 or Consent of the program 
 ก าเนิดและการได้มาของปิโตรเลียม  การแยกประเภทและองค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเลียม  การ
ทดสอบคุณสมบัติ  กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบ  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม   
 Origin and recovery of petroleum; classification and chemical composition of 
petroleum; property determination; refinery processes; product improvement; products from 
petroleum 
 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 or 324-232 or Consent of the program 
 กระบวนการที่ส าคัญทางเคมีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานทางเคมีและอุปกรณ์ที่ ใช้   
อุตสาหกรรมทางเคมีบางประเภทในประเทศไทย การด าเนินการบริหารจัดการ 
 Important industrial processes in terms of corresponding basic chemistry and 
chemical equipment; some chemicals industries in Thailand; operation management 
 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102  
 Prerequisite : 324-102  
 การประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับปัญหาสภาวะแวดล้อม  มลพิษทางอากาศ น้ า ดิน  พิษวิทยาทาง
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน  การควบคุมและป้องกัน 
 Applications of knowledge in chemistry to environmental problems; air, water and 
soil pollution; basic environmental toxicology; control and prevention 
 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลง
ของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี   
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 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 
 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
 การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี    
สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การ
สังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน  เคมีไฟฟ้า  การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
 Volumetric analysis; redox titration; determination of ascorbic acid; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions 
from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; electrochemistry; 
test of the functional groups of organic compounds 
 
330-101  หลักชีววิทยา  1                          3(3-0-6) 
              Principles of Biology I   
                       รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล์และ
การสังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  พฤติกรรมของสัตว์ 
 A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular respiration 
and photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 
  
331-101    ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือเรียนควบกัน 
               Prerequisite : 330-101 or Concurrent 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์  การแบ่ง
เซลล์ พันธุศาสตร์ ระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด พฤติกรรมของสัตว์ 
     A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division; genetics; freshwater ecology; animal 
behaviour 
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332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน  1 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย  เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบ
อนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่างๆของคลื่น อันตรกิริยา
โน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and 
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics  
 
332-102    ฟิสิกส์พื้นฐาน  2 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics II 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
              Prerequisite : - 
             ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กสถิต  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา  กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม  
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน                         
 Electrostatics; magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric currents 
and electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum 
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics 
 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory I 
             รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
             Concurrent : 332-101 
             การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย 
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   
 Vernier, caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear 
equation; circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of  rigid bodies 
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332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  2 1(0-2-1) 
   Fundamental Physics Laboratory II 
             รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-102 
              Concurrent : 332-102 
           การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามไฟฟ้า  การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  พฤติกรรมการก าทอนในวงจร
อนุกรม RLC   
            Electric devices and multimeter; direct current circuit; electric field; electromagnetic 
induction; capacitor; oscilloscope; alternating current circuit; resonance in RLC circuit 
 
332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 2(1-3-2) 
 Physics Workshop Techniques 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 332-101 
 Prerequisite : 332-101 
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างเบื้องต้น  การประกอบและสร้างอุปกรณ์ฟิสิกส์  เทคนิคการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น  เทคนิคทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ  เทคนิคระบบความเย็นต่ ามาก  
เทคนิคระบบความดันสูง  งานเขียนและออกแบบอุปกรณ์ฟิสิกส์   การเลือกใช้วัสดุฟิสิกส์ 
 Study  how  to  use  basic  equipments  for designing  and  constructing  basic  
physics  instruments;  and  how  to  repair  and  maintain  scientific  instruments;  study  of  
electrical  techniques  in  workshop;  physics  laboratory  and  cryogenics  and  of  high  
pressure  techniques;  basic  drawing  and  designing  physics  equipments  tools  and  
electronic  circuits  by  using  CAD  software 
 
336-212   ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมายของยา หลักการใชยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตร
กิริยา ตอกันของยา ปญหาจากการใชยา ยาที่ใชเมื่อเปนหวัด ยาตานจุลชีพ ยาตานการอักเสบ ยาสงบประสาท
และยา นอนหลับ ยาที่ใชในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใชกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ยาคุมก าเนิด ยารักษาโรคอ
วน ยา ส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องส าอางและการใชยา
ผิดแผน  
 The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug 
administrations, drug actions, drug interactions, problems of drug abuse; drugs used in common 
cold, antimicrobials, anti-inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in gastrointestinal 
tract; drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and contraception; antiobesity 
drugs; drugs for skin diseases; Thai medicinal plants; vaccines; vitamins, minerals, food 
supplements; cosmetics and drug abuse 
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336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
            Toxic Substances in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา ความหมายและการจ าแนกกลุมของสารพิษ ชนิดของสารพิษที่พบ 
บอย ในชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาสารพิษแตละชนิดในแงของแหลงก าเนิด การปนเปอนและความเปนพิษตอราง
กาย การปองกันและหลักการรักษาเบื้องตนทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้องรัง  
 Basic principles of toxicology, definition and classification of toxic substances; 
common toxic substances in daily life emphasizing on sources, contamination and toxicities on 
human body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 
 
340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Man and Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสสาร สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตร-
เคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and  
petrochemical products; pollutions and nuclear technology 
 
340-253    วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Everyday Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber and 
rubber product; and environmental management 
 
342-220 พื้นฐานเทคโนโลยียาง 3(3-0-6)   
 Fundamentals of Rubber Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -   
 Prerequisite : -  
    ประวัติความเป็นมาของยางธรรมชาติ ส่วนประกอบของน้ ายาง การผลิตน้ ายางข้น ยางดิบเกรด   
ต่าง ๆ วิธีการทดสอบความเสถียรของน้ ายาง วิธีการทดสอบตามมาตรฐานของยางดิบ วิธีการเตรียมสารเคมี
ส าหรับน้ ายาง กระบวนการผลิตถุงยางอนามัย ถุงมือยาง และยางฟองน้ า วิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 History of natural rubber; natural rubber latex compositions; concentrated natural 
rubber latex; types of raw natural rubber; latex stability testing; standard testing of raw natural 
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rubbers; preparation of chemicals for natural rubber latex; processing of condoms, gloves, and 
natural rubber latex foams production; natural rubber products testing according to standard 
 
342-301  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Science  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-233 หรือ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-233 or Consent of the program 
 หลักการเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น แบบลูกโซ่ 
แบบอิออนิกและแบบโคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน สภาวะพอลิเมอไรเซชัน สมบัติของพอลิเมอร์เบื้องต้น สาร
ที่เติมใส่พอลิเมอร์ การแปรรูปเบื้องต้น พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ที่ส าคัญบางตัว 
 Introduction to polymer science; step-growth polymerization, chain-growth 
polymerization, ionic polymerization and co-ordination polymerization; copolymeization; 
polymerization conditions; basic properties of polymers; polymer additives; introduction to 
polymer processing; commercial polymers 
 
342-332  พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์  2(2-0-4) 
   Commercial Polymers 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-311 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program 

ความต้องการใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์  ชนิดพอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์  การผลิตเทอร์โมพลาสติก
และเทอร์โมเซตในประเทศไทย  เกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติพอลิเมอร์เพ่ือการใช้งาน 

Polymers usage in commercial needs; commercial polymers types; thermoplastic 
and thermosetting production in Thailand; polymer property grading for utilization 
 
342-334  การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Polymer Degradation 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-311 หรือ โดยความ 
                                                               เห็นชอบของหลักสูตร  
 Prerequisite or Corequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the 
                                                         program 

บทน าการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โครงสร้างและความเสถียรของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพจาก
การออกซิเดชัน การเสื่อมสภาพด้วยความร้อน การเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพทางกล การ
เสื่อมสภาพด้วยแสง พอลิเมอร์ทีเ่สื่อมสภาพด้วยแสง การเสื่อมสภาพทางชีวภาพ การเสื่อมสภาพด้วยรังสีพลังงาน
สูง การเสื่อมสภาพทางเคมี เทคนิควิเคราะห์การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์  

Introduction to polymer degradation; polymer structure and stability of polymers; 
oxidative degradation; thermal degradation; thermal stabilization of polymer; mechanical 
degradation; photodegradation; photodegradable polymer; biodegradation; degradation by high 
energy radiation; chemical degradation; techniques for determination of polymer degradation 
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342-434  วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Polymeric Membrane 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ  342-310 หรือ 342-311 หรือ โดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program 
 วิวัฒนาการของวัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์ การเตรียมวัสดุเยื่อบาง การทดสอบสมบัติ สัณฐานวิทยา วัสดุ
เยื่อบางเพ่ือการดึงน้ าออก วัสดุเยื่อบางเพ่ือการแยกก๊าซ วัสดุเยื่อบางเพ่ือการแลกเปลี่ยนประจุ วัสดุเยื่อบางเพ่ือ
พลังงานสะอาด 
 Evolution of polymeric membrane; membrane preparation; properties testing; 
morphology; membrane for evaporation; membrane for gas separation; membrane for ion 
exchange; membrane for clean energy 
 
342-435  เส้นใยและสิ่งทอ  2(2-0-4) 
 Fiber and Textile  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-316 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-316 or Consent of the program 

ชนิดและสมบัติของเส้นใย เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
การปั่นเส้นด้ายและเชือก การย้อมเส้นใยและเส้นด้าย การผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยและเส้นด้าย การตกแต่งสิ่งทอ
และการตรวจสอบคุณภาพ 

 Fiber types and properties; natural and synthetic fiber; synthetic fiber production 
technology; yarn and rope production; fiber and yarn dyeing; fiber and yarn product processing; 
textile finishing and quality control 
 
342-436  สีและสารเคลือบผิว  2(2-0-4) 
 Paint and Coating Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301 หรือ 342-310 หรือ 342-316 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-316 or Consent of the program 

วัตถุประสงค์การใช้และประโยชน์  องค์ประกอบและการผสมปรุงสีและสารเคลือบผิว  วิธีการใช้และ
การทดสอบคุณภาพของสีและสารเคลือบผิว 

Aim and utilities; paint and coating materials composition; paint and coating 
materials application and quality testing 
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342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Polymers Recycling 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-211 หรือ 342-301 หรือ 342-310 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
  Prerequisite : 342-211 or 342-301or 342-310 or Consent of the program 
 เทคนิคการคัดแยกขยะพอลิเมอร์ การลดขนาดพลาสติก สารปนเปื้อนของขยะพอลิเมอร์ การ  
รีไซเคิลพลาสติกและยาง เทคโนโลยีการรีไซเคิลพอลิเมอร์  
 Sorting and separation techniques of polymer wastes; size reduction of recycle 
plastics; contamination in polymer wastes; recycling of plastics and rubbers; technology of 
polymers recycling 
 
342-439  พลาสติกชีวภาพ  2(2-0-4) 
 Bioplastics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-233 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-233 or Consent of the program 
 ชนิดพลาสติกชีวภาพที่ได้จากปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ธรรมชาติ วิธีการสังเคราะห์พลาสติก ชีวภาพ 
การประยุกต์ใช้ สมบัติ การตรวจสอบการเสื่อมสลายทางชีวภาพ การเสื่อมสลายของพลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยี 
สีเขียว เทคโนโลยีนิเวศน์ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม/กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 Classification of bioplastics derived from petroleum-based and bio-based 
bioplastics; synthesis of biodergradable polymers; applications, properties; testing of 
biodegradability; degradation of bioplastics; green technology; eco-technology; green labeled 
products; environment protection/laws or rules related to environmental concern 
 
342-440     พลาสติกเทคโนโลยี                          2(2-0-4) 
                Plastic Technology 
     รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-211 หรือ 342-301 หรือ 342-310 หรือ โดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-211 or 342-301or 342-310 or Consent of the program 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก การเชื่อมพลาสติก การเคลือบผิวพลาสติกด้วยโลหะ พลาสติกกับ
วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีของพลาสติกเพ่ืองานเฉพาะด้าน 
 Plastic product design; plastic welding; plastic metallic plating; plastic for electronic 
and magnet; plastic development for special utility 
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342-442 การจัดการและการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Manufacturing and Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 342-301  หรือ 342-310 หรือ 342-311หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                               หลักสูตร 
 Prerequisite : 342-301 or 342-310 or 342-311 or Consent of the program 
 หลักการของการจัดการการผลิต อุตสาหกรรมพอลิเมอร์  พฤติกรรมของพอลิเมอร์ระหว่าง
กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการผลิต การจัดการและการวางแผนคลังสินค้า 
การจัดการพลังงาน นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
 Principle of operation management; polymer manufacturing; behavior of polymer 
during processing; product design, process and quality control; inventory management and 
forecasting; energy management; innovation in polymer industry 
 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
 Computers and Applications 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับ
การใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     
 Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current 
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to 
students major 
  
345-102   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
    Computer and  Programming 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม  การประกาศและการก าหนดค่า 
ตัวแปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ 
 Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating 
system; internet; structure and features of programming language;  declarations and 
assignments expressions; control structure; examples of application software with selected 
computer language 
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347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
 Prerequisite : - 
 เปิดโลกสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ความผันแปร การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจ
พิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น โลกของการแจกแจงปรกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภท กรณีศึกษาการน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
 Speaking of Statistics; turning data into information; exploratory data analysis; basic 
concepts of probability; Normal distribution world; confidence interval and significance test of 
the population mean(s); confidence interval and significance test of the population 
proportion(s); correlation analysis; case studies; the use of statistical package 
 
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic  Statistics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
 Prerequisite : - 
 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจ าแนกประเภท 2 ตัว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and 
graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of 
variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; 
simple linear regression and correlation analysis; statistical software 
 
874-192    กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
               Law Relating to Occupations and Everyday Life 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
  General principles of law; legal enforcement; Laws relating to daily life; Laws 
relating to occupations and business such as labour law, business law, taxation law, low on 
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public health and medical liability, Information and technology law, Intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 
 
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  3(1-4-4) 
  Preparatory Foundation English 
  รายวิชาบังคับกอน: - 
  Prerequisite : - 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการฟัง  อ่าน  และเขียน
ระดับพ้ืนฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and 
writing skills for learning compulsory English courses 
 
890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
 Skill in listening and speaking skills on everyday life topics; listening for gist and 
details; grammar and language functions necessary for communicative purposes 
 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  
    Fundamental English Reading and Writing 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
 ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศัพท์ ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอ่านที่มีหัวข้อหลากหลาย การเขียน
ระดับข้อความสั้น ๆ 
 Reading skills to build vocabulary; language and culture from texts on various 
topics; developing writing short messages 
 
890-211 เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Improving Listening Skill in English  
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ทักษะการฟงเพ่ือแยกแยะเสียงตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ วิธีการเนนเสียง และน้ าเสียงของผูพูด การฟง 
สิ่งตาง ๆ ที่จ าเปนในการเรียน เชน การฟงบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การฟงสิ่งที่จ าเปนใน
ชีวิตประจ าวัน เชน บทสนทนา ขาว และรายการวิทยุ 



 63 

 Listening skill to distinguishing English sounds, stressing and intonation, listening to 
academic English such as lectures and discussions; listening to everyday-life English such as 
conversations, news, radio programs 
 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Conversation I  
 รายวิชาบังคับกอน : 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite:  890-101, 890-102 or those who have been exempted 

ลักษณะและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  การสนทนา
ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 Features and functions of conversational English in various situations; conversational 
English in different contexts; essential English conversation skills for social interaction 
  
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)  
 English Conversation II 
 รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน  
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ลักษณะส าคัญของการสนทนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การถอดเทปบทสนทนาและลักษณะภาษาใน
การสนทนา วิถีปฏิบัติพ้ืนฐานในการเปลี่ยนผลัดการสนทนา   การร้อยเรียงบทสนทนาและการซ่อมสร้างในการ
สนทนา การวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์และแบบเผชิญหน้าในหลากหลายสถานการณ์ บรรทัดฐานการ
สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ 
 Features of naturally-occurring conversations; transcribing conversations and 
features of language in conversations; basic turn-taking, sequencing, and repair; analysis of face-
to-face and telephone conversations in various situations; norms of English conversations in 
different contexts 
 
890-214    เสริมทักษะดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  
  ทักษะการฟงและการพูดเนนส านวนที่ใชในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ รายงานขาว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
 Listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in daily life 
conversations, listening to TV commercials, movies soundtracks and news reports, as well as 
expressing opinions 
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890-221   การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
                เทคนิคการอาน การอานตั้งแตระดับค า วล ี ประโยค ย่อหน้า และขอความแบบตาง ๆ การหา
ใจความส าคัญ และใจความที่ซอนอยูในขอความ การปรับอัตราความเร็วการอ่าน การอานวัสดุการอ่านชนิดตาง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase, sentence and paragraph level 
to reading different types of texts; reading for the main idea and finding the hidden main idea;  
adapting the reading speed; reading different types of materials 
 
890-222 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Functional Reading  
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
        การอานเพ่ือเก็บขอมูลจากวัสดุการอานที่เป็นของจริง การอานประโยคที่ยาวและซับซอนในระดับ
ปริเฉทรูปแบบตาง ๆ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจดบันทึกย่อ และการสรุปความ 
 Reading authentic materials for information; reading comprehension of long and 
complex sentences in different types of paragraphs; critical reading; note taking and 
summarizing 
 
890-223   การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101,890-102 หรือ ผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Exemption 
        เทคนิคการอานหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอาน การใช้ความรูทางภาษาศาสตรใน
การอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์สวนตาง ๆ ของหนังสือพิมพรายวัน 
  Techniques of reading daily English newspapers; reading skills; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of parts of the newspaper 
 
890-224 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ความหมายของการแปล ความส าคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี การแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล หน้าที่ของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การ
วิจารณ์งานแปล 
 Definition of translation; significance and history of translations; translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; process of translation; language functions; 
technical translation; translation criticism 
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890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication  
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
        การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและหน้าที่ทาง
ภาษา รวมทั้งความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms 
and functions including their meanings; application of what has been learned to communicate; 
emphasis on reading and writing skills 
 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing  
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

      การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่างๆ  การเขียนย่อหน้าสั้นๆ  เชิงเล่าเรื่อง  บรรยายและ
อธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์  ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง เน้นการเรียบเรียงความคิด  
และกระบวนการเขียน  
 Writing different types of sentence structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct grammar usage, sentence connectors and punctuations; 
emphasis on coherence and the writing process 
 
890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การฟังบทความทางวิชาการและจดบันทึกย่อ การเขียนโครงร่าง การอ่านแผนภูมิและ
กราฟ การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล ทักษะการเขียนย่อหน้า 
 English communication skills emphasizing scientific and technical texts; reading 
comprehension techniques; listening and note-taking; outlining; reading non-linear texts; giving 
opinions and reasons; writing short paragraphs  
 
890-241  การฟงและพูดเชิงธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6) 
   Basic Listening and Speaking for Business 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผทูี่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น การติดตอนัดหมาย การเข้าสังคม การเจรจาตอรอง การประชุมและ
การอภิปราย การน าเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 
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 Introduction to business language; making an appointment; socializing; negotiating, 
meetings and discussions; giving presentations and business reports 
890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ สินค้าและโครงสร้างของบริษัท ภาษาที่ใช้
ในการติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในวงธุรกิจ ลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน 
 English in business contexts: giving information about company  products, services, 
and structure; language for contact and communication with people in business sectors, clients 
and colleagues 
 
890-251 การอานงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการอ่านที่จ าเป็น การ
สรุปความ 
  The use of forms and structures of academic texts; essential reading skills; 
summarizing 
 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

  ทักษะการเขียนขั้นสูง การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่า
เรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย และการเขียนเชิงชักชวน การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน 
บทคัดย่อ และการเขียนโครงงาน 
 Advanced writing skills; writing essays; methods of paragraph development; writing a 
description, narration, an argument, and a persuasion; punctuation usage; writing reports, 
abstracts and project outlines 
  
890-261   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
              ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในที่ท างาน  ภาษาที่ใช้ในสังคมที่จ าเป็นในการติดต่องาน  เช่น  การ
โทรศัพท์ การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 
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 Skills for communicating in English in the workplace; social English used in a 
business environment: using the telephone, making appointments, giving/asking for information, 
receiving visitors, and writing memos 
 
890-351   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102  หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Exemption 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่จ าเปนในการศึกษาตอ การสรุปบันทึกยอขอความจาก
การฟังการบรรยาย และการอานต ารา กลวิธีการอานรูปแบบตาง ๆ การส ารวจ  แหลงขอมูลและรวบรวมข้อมูล 
ประกอบการท ารายงาน การสรุป เรียบเรียงขอมูล และเขียนรายงาน ทักษะการอภิปรายเชิงตั้งประเด็นในการ
อภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป การวิจารณและการน าเสนอผลอภิปราย 
เทคนิคการน าเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน   
 Listening, speaking, reading and writing in English emphasizing study skills needed 
for higher studies; taking notes from lectures and reading materials; reading strategies; exploring 
information resources and collecting relevant information; summarizing, paraphrasing and 
writing a report; discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions/giving comments, and reporting the results of the discussion; presentation and/or 
demonstration techniques 
 
890-361   ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน  การสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์ การเขียนและพูดใน
บริบทของการหาและสมัครงาน 
         Skills and language for job seeking; applying for jobs and attending interviews; 
writing and speaking in the job-seeking context 
  
895-101   พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความส าคัญของพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การ
วิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 Definition; methodology and significance of behavioral science; Basic factor of 
human behavior; behavior motivation; social behavior; social perception; group and group’s 
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process; analysis and application for developing personal behavior and relationships with 
others 
 
895-125   การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Usage 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติ
เพ่ือการน าไปใช้ 
 Appropriate Thai usage  situation;  principles of speaking; listening; reading and 
writing; with emphasis on language practice 
 
895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การคิด การบริหาร   และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking; life  administration  and management in accordance with changes in Thai 
and  global society;  mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living; public mind 
and environmental conservation; living happily based on morality; ethics and sufficiency 
economy 
 
895-203   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต
และการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
 Definition and psychological methods; influential factors on human behavior; 
biological and environmental factors; human development; motivation; emotion; perception; 
intelligence; learning; personality; mental health and adjustment; application of psychology in 
daily life 
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895-205   เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 เศรษฐศาสตร์ ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงรายได้ประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศ และการเปรียบเทียบเศรษฐกิจ
การปกครอง ศึกษาถึงความหมายของการปกครองการเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง ระบบการ
ปกครองสังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักในหลักการและขบวนการของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ   พรรคการเมือง เป็นต้น รวมทั้ง
รูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นตลอดจนนโยบายการ
บริหารทั้งในและนอกประเทศ อันช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ สิทธิและขอบเขตของตนเอง  เพ่ือการเป็น
พลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติ 
 The   first  part   on  economics deals with  basic economic systems, economic 
conditions and problems; GNP; taxation; budget; finance and comparative economics; the 
second  part is a study of the meaning of government;  politics  and  political sciences  political 
organizations  and  political  administration in general; the emphasis will be on the principles 
and philosophy underlined different types of political system; particular attention  will be paid 
to the democratic system of Thailand, political parties and  constitution as well as various 
forms of Thai government; domestic and foreign policies will be examined; the course aims to 
increase basic understanding of the citizens rights and duties and the role in the development 
of the country 
 
895-303   เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Economics for Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 หลักทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุนและ
ประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการลงทุน 
การค้า และการครองชีพ  เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และดุลการช าระเงิน เป็นต้น อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
 Principles of Economics in production, consumption, investment, sources of fund 
and market structures, economic changes in domestic and other countries which affect the 
situation of investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current 
account and balance of payments deficit etc. which could be the benefits for future life 
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รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะ/ภาควิชา หรือ หลักสูตรอ่ืน 
 
316-200  วัสดุในชีวิตประจ าวัน                                                             2(2-0-4) 
                Materials in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
                ประวัติศาสตร์ของวัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววัสดุ : โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม สมบัติ
ของวัสดุ การประยุกต์ใช้งาน  
                History of materials; introduction to materials : metals, ceramics, polymers and 
composites; properties of materials; materials applications 
 
 
316-202  วัสดุธรรมชาติ 2(2-0-4)
  
   Natural Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 แนวคิดพ้ืนฐานของวัสดุธรรมชาติ พอลิเมอร์ธรรมชาติ ยางธรรมชาติ วัสดุ เลียนแบบธรรมชาติ
ส าหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ในวัสดุศาสตร์ วัสดุจากซิลิกา โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุ
ชีวภาพทางการแพทย์ วัสดุธรรมชาติในอุตสาหกรรมและอนาคต 
 Basic concepts of natural materials; natural polymers; natural rubber; biomimetic 
materials for design and applications in materials science; silica-based materials; structures, 
properties and applications of biomedical materials; natural materials in industry and future 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

1. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพรสุดา  
บ่มไล ่

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2547 
2544 
2541 

600 600 600 600 

2. 
 

อาจารย ์ นายโกวิท 
เลิศวิทยานนท์ 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วศ.บ. 

วัสดุศาสตร ์
เทคโนโลยีเซรามิก 
วิศวกรรมเซรามิก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2554 
2549 
2542 

500 500 500 500 

3. อาจารย ์ นางสาวสิรญิญา  
จันทรักษ์ 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Engineering  
Polymer Science 
and Engineering  
Polymer Science 
เคม ี

University of 
Massachusetts Amherst   
University of 
Massachusetts Amherst   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

2557 
 

2552 
 

2549 
2547 

500 500 500 500 

4. 
 

 

อาจารย ์ นายธวัช  ชนะดี วศ.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมวสัด ุ 
วิศวกรรมวสัด ุ
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2553 
2551 

500 500 500 500 

5. 
 

อาจารย ์ นายเมธี  
พรมสวสัดิ ์

วท.ด. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2557 
2550 

500 500 500 500 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

1. รองศาสตราจารย ์ นายสุเมธา   
สุวรรณบูรณ ์

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
 

วท.บ. 

เคมีวัสด ุ
 
เทคโนโลยีวัสด ุ
 
เคม ี

Université  Montpellier 
II, France 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
 

2544 
 

2540 
 

600 600 600 600 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอนุกร   
ภู่เรืองรตัน ์

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

 

วัสดุศาสตร ์
เคมีอนินทรีย ์
เคม ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2553 
2549 
2547 

500 500 500 500 

3. 
 

อาจารย ์ นายไพโรจน ์
สังขไพฑูรย ์

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมวสัด ุ 
วิศวกรรมวสัด ุ
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2553 
2551 

500 500 500 500 

 
 
 
   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ประกอบด้วยอาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากคณะต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์จากสถาบันอ่ืน และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  
    จากความต้องการของผู้ประกอบการณ์ที่ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 
ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1 หน่วยกิต) และสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)  ให้นักศึกษา
เลือกเรียน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
6) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
7) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ทีส่ามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี

ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
8) มีทักษะและสามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ 

วัสดุศาสตร์ 
9) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
10) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ หรือบูรณาการความรู้กับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
11) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
12) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
13) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์  ประมวลผล  การ

แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
14) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
15) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
16) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

4.1.2 สหกิจศึกษา 
1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)   มีระเบียบวินัย 
3)   มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)   มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
6)   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
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7)   มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 

8)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

9)   มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
10) มีทักษะในกระบวนการวิจัย ท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์และต่อยอดองค์

ความรู้ได้ 
11) มีทักษะและสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ 

วัสดุศาสตร์ 
12) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
13) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ หรือบูรณาการความรู้กับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
14) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
15) มีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
16) มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
17) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
18) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
19) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
20) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์  ประมวลผล  การ 

แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
21) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
22) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
23) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ ์
 

4.2 ช่วงเวลา  
4.2.1 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 

    - ด าเนินการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) และลงทะเบียนเรียนใน 
      ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 

4.2.2 สหกิจศึกษา 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4  

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 
- จัด 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม)  
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4.3.2 สหกิจศึกษา 

- จัดเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาและค้นคว้าโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะอย่างในสาขา
วัสดุศาสตร์หรือทางด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเรียบเรียงเป็นรายงานและบรรยายต่อคณะกรรมการสอบ 

  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
5) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง 
7) มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8) มีทักษะในกระบวนการวิจัย ท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์และต่อยอดองค์

ความรู้ได้ 
9) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
10) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
11) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
12) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
13) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
14) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 
15) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
16) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ  2  ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงานและบรรยายต่อคณะกรรมการสอบ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอแบบบรรยาย และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  
5) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

กรรมการสอบโครงงานซึ่งเป็นอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ

เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่าง ๆ การจัดการ
เรียนแบบ e-learning 
 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
 
5. มีทักษะในกระบวนการวิจัย ท างานวิจัย

เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
6. มีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 
1. ฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ/โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
2. จัดกิจกรรมในรายวิชาบรรยาย 
3. ดูงานการใช้เครื่องมือในศูนย์เครื่องมือ/สถานประกอบการ 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรม/สัมมนาการใช้เครื่องมือ 
 
1. เขียนโครงร่างโครงงาน/ข้อเสนอโครงการ/รายงานโครงงาน 
    ฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบตัิการ/โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
2. จัดกิจกรรมในรายวิชาบรรยาย 
3. ดูงานการใช้เครื่องมือในศูนย์เครื่องมือ/สถานประกอบการ 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรม/สัมมนาการใช้เครื่ 
5. สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา/ประชุมวิชาการท่ี 
   ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
6. ฝึกการเขียนบทความวิจัย 
 
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร/สัมมนา/ 
    โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

      4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
      5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   

      6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ 
                    นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
7) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 
2.2 ความรู้   

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 5)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 6)  มีทักษะในกระบวนการวิจัย ท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์และต่อยอดองค์

ความรู้ได้ 
 7)  มีทักษะและสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) การถาม-ตอบปัญหาวิชาการในห้องเรียน 
5) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/ฝึกงาน/ 
6) สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
7) มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมด 
8) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3)  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4)  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

     5)  มีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนความคิด 
อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงาน/โครงร่างโครงงาน/ข้อเสนอโครงการ ของนักศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  ใน

รายวิชาต่าง ๆ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายและเหมาะสม 
3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 
1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   

 
 1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ 

  นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. ความรู้ 

1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ 

 เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

 อย่างต่อเนื่อง 
4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6)  มีทักษะในกระบวนการวิจัย ท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์และต่อยอดองค์ความรู้

ได้ 
7)  มีทักษะและสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ 

 
 3. ทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ 

 ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3)  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ อย่าง 

 ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4)  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
5)  มีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
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 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
001-101  อาเซียนศึกษา 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
001-131   สุขภาวะกายและจิต 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้าน 
              ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

 
 

        
    

            

315-201   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
              และสังคม    

          
    

            

322-100   คณิตศาสตร์ในชีวิต 
              ประจ าวัน 

          
    

            

336-211   เภสัชวิทยาทั่วไป                           

336-212   ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน 
 ชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
336-213   สารพิษในชีวิตประจ าวัน                           

340-102   มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                           

340-253   วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                           

342-200   พอลิเมอร์ในชีวิต 
  ประจ าวัน     

          
    

            

345-101   คอมพิวเตอร์และการ 
  ประยุกต์ 

          
    

            

345-102   คอมพิวเตอร์และการ 
  โปรแกรม        

          
    

            

347-100    สถิติในชีวิตประจ าวัน                           

คณะนิติศาสตร ์
874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบ

อาชีพ  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
คณะศิลปศาสตร์ 
890-101   การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
          

    

            

890-102   การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

          
    

            

890-211   เสริมทักษะการฟัง 
  ภาษาอังกฤษ 

          
    

            

890-212   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                           

890-213   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                           

890-214   เสริมทักษะด้านการฟังและ
พูด 

          
    

            

890-221   การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

          
    

            

890-222  การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
890-223   การอ่านหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษ 
          

    
            

890-224   การแปลเบื้องต้น                           

890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตจริง 

          
    

            

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

          
    

            

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

          

    

            

890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น 

          
    

            

890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                           

890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการ
อังกฤษ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ 
          

    
            

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                           

890-351  ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา
ต่อ 

          

    
            

890-361  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัคร
งาน 

          
    

            

895-101   พฤติกรรมศาสตร์                           

895-125   การใช้ภาษาไทย                           

895-135   สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                           

895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 

          
    

            

895-203   จิตวิทยาทั่วไป                           

895-205   เศรษฐศาสตร์และการ
ปกครอง 

 
          

    
            

 



88 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
895-303   เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                           

895-xxx    วิชากีฬา พลศึกษา หรือ 
นันทนาการ 

          
    

           
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
322-101   แคลคูลัส 1 

                          

322-102   แคลคูลัส 2                           

324-101   เคมีทั่วไป 1                           

324-102   เคมีทั่วไป 2                           

325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                           

325-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                           

330-101   หลักชีววิทยา 1                           

331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                           

332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                           

 



89 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
332-102   ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                           

332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                           

332-112   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                           

กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 

316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                           

316-301   สมบัติของวัสดุ 1                           

316-302   สมบัติของวัสดุ 2                           

316-303   การหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 1 

          
   

   
  

        

316-304   การหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 2 

          
   

   
  

        

316-305   แผนภาพสมดุลของเฟส                           

316-306   วัสดุแม่เหล็ก                           

316-307   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวัสด ุ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
316-308   เทคโนโลยีเมมเบรน                           

316-309   การเตรียมสัมมนาทาง 
วัสดุศาสตร์ 

          
   

    
 

        

316-311   วัสดุเซรามิกส์                            

316-312   เทคโนโลยีซีเมนต์                           

316-313   วัสดุสิ่งแวดล้อม                           

316-321   โลหะวิทยา                           

316-322   การสกัดทางโลหะวิทยา                           

316-323   การกัดกร่อนและการ
ป้องกันการกัดกร่อน 

          
   

    
 

        

316-324   เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา                           

316-401   โครงสร้างผลึกของ
ของแข็ง 

          
   

    
 

        

316-402   วัสดุกึ่งตัวน า                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการ

ผลิต              
          

   
    

 
        

316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว                           

316-405   วัสดุนาโน                           

316-406   วัสดุอุตสาหกรรม                           

316-407   วัสดุทนไฟ                           

316-408   ของแข็งอนินทรีย์                             

316-409   หัวข้อพิเศษทางวัสดุ
ศาสตร์ 

          
   

    
 

        

316-411   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์                           

316-412   เซรามิกส์ชีวภาพ                             

316-413   วิทยาศาสตร์แก้ว                           

316-414   วิทยาศาสตร์ของเครื่อง 
              ดินเผาขาว 

          
   

    
 

        

316-415   หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
316-421  หัวข้อพิเศษทางโลหะ 

วิทยา 
          

   
    

 
        

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                           

316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                           

317-301  ปฏิบัติการสมบัติของ 
             วัสดุ 1 

          
   

    
 

        

317-302  ปฏิบัติการสมบัติของ 
             วัสดุ 2 

          
   

    
 

        

317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะ 
             เฉพาะของวัสดุ 

          
   

    
 

        

317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์                           

317-472  สหกิจศึกษา                           

317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1                           

317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2                           

324-201  เคมีกับความปลอดภัย                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
324-222   เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                           

324-233   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                           

324-247   หลักเคมีวิเคราะห์                           

324-313   เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น                           

324-451    ปิโตรเคม ี                           

324-471   เคมีอุตสาหกรรม                           

324-472   เคมีสภาวะแวดล้อม                           

332-291   เทคนิคโรงงานฟิสิกส์                           

342-220   เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน  
            

     
        

342-301   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                           

342-332   พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์                           

342-334   การเสื่อมสภาพของ 
              พอลิเมอร์ 

          
   

    
 

        

342-434   วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์                           

342-435   เส้นใยและสิ่งทอ                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
342-436   สีและสารเคลือบผิว                           

342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร ์                           

342-439  พลาสติกชีวภาพ                           

342-440   เทคโนโลยีพลาสติก                           

342-442   การจัดการและการผลิต
ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 

          
   

    
 

        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
225-347   การจัดการการผลิตและ 
              การด าเนินงาน 

          

   

    

 

        

225-441   การจัดการธุรกิจส าหรับ 
              วิศวกรและการเป็น 
              ผู้ประกอบการ 

          

   

    

 

        

226-215   กระบวนการการผลิตขั้น
พ้ืนฐาน 

          
   

    
 

        

238-230   อุลหพลศาสตร์ของวัสดุ                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาค/หลักสูตรอ่ืน 

316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน                           

316-202   วัสดุธรรมชาต ิ                           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการหลักสูตรรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ  ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.2  ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ  และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
1.3 แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย  การปรับปรุงการวัดและประเมินผล  ซึ่งจัดโครงการโดย
มหาวิทยาลัย/คณะฯ 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพ่ีเลี้ยง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง) โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  
1.  การก ากับมาตรฐาน   
     ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร   

การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

 
2. บัณฑิต   
     1)  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
     2)  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
 
3. นักศึกษา   
    3.1 การรับนักศึกษา 
          3.1.1 การรับนักศึกษา 
  1)  ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีการรับที่หลายช่องทาง ทั้งโดยคณะ
ด าเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 
  2)  มีแผนการรับนักศึกษาทุกๆ   5  ป ี  มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาทุกปี  ในแต่ละปีอาจมี
การเปลี่ยนแปลงจ านวนการรับนักศึกษาตามความเหมาะสม   
  3)  มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะ 
          3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        คณะและกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าเรียนโดยการจัดโครงการ
เรียนปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ปฐมนิเทศ แนะน าปรัชญา มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วิชาที่เรียน 
กฎระเบียบต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่ทางคณะและหลักสูตรจัดให้ พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา 
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    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
           3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
                   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี  เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการเรียนหรือ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านต่าง ๆ  เช่น  ทุนการศึกษา  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   ให้แก่นักศึกษาในที่
ปรึกษา    
          3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 1) มีแผนกิจกรรมประจ าปีให้นักศึกษาท ากิจกรรม  เช่น  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  2  
โครงการท าบุญเลี้ยงพระ  โครงการไหว้ครู  โครงการกีฬาสีสัมพันธ์   โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  4  โครงการพบพ่ีบัณฑิตใหม่  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุก ๆ  ด้าน 
                 2) มีการน านักศึกษาไปดูงาน / ฝึกงาน / ปฏิบัติสหกิจในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะประสบการณ์ 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา โดยน าเสนอในที่ประชุม
คณะ กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
         - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียนของ 
           นักศึกษา 
 
4.  อาจารย์    
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย 
 2) คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ในสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
           4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
 มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน และความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชการ โดยคณะและหลั กสูตรมีแผน
อัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อใน
แต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตรก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลา
เพ่ิมพูนความรู้ 
           4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 1) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู้ 
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 2) สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 3) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรม/ สัมมนาตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อปี 
     4.2 คุณภาพอาจารย ์
           4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
           4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
           - มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
   - ใช้ข้อมูลจากแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ถามข้อมูลนักศึกษาทุกชั้นปี มาประกอบการ

ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร  
   - หลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบ TQF  
   - หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2) ก าหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย 
3) หลักสูตรใช้กระบวนการเปิด - ปิด รายวิชา  ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ
คณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 และบริหารจัดการการเปิดรายวิชา ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนด มีกระบวนเปิด – ปิด
รายวิชาถูกต้องตามข้ันตอนที่ก าหนด 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากภายนอก 2 ท่าน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 2 ท่าน  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน  
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
                    จัดให้ผู้สอนรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของผู้สอน จ านวนไม่เกิน 3-4 รายวิชาส าหรับอาจารย์ทั่วไป และ 2-3 รายวิชาส าหรับอาจารย์ใหม่ โดย
รายวิชาที่ก าหนดให้สอนจะต้องมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
            5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 



100 

 

1) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และส่งไปยังประธานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
                     2) ประธานหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการติดตามให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาส่ง 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและตรวจสอบทุกรายวิชาให้ถูกต้องและส่งต่อไปยังคณะ 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 กลุ่ม  
ประกอบด้วย   

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ 
1. ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกสาขาวิชาเรียน 
2. ให้ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาในการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ข้อบังคับเป้าหมายของหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
      3. ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของ 
          นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
      4. ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียน 
          วชิานั้น ๆ ไม่เหมาะสม 
      5. ให้การปรึกษาแนะน าหรือตักเตือนเมื่อนักศึกษามีผลการเรียนต่ าลงและมีความ
ประพฤติ 
          ไม่เหมาะสม 

        - มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา และมี
นักแนะแนว การศึกษาและนักวิชาการศึกษาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                  2) คณะฯ  จะจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในที่ปรึกษาในภาพรวมของคณะฯ  ภาค
การศึกษาละ  1  ครั้ง  และภาควิชาจัดประชุมอีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านผลการ
เรียน  การสอบกลางภาค  การเลือกวิชาเอก  และปัญหาการปรับตัวในการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ 

3) มีทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในคณะฯ  และภายนอกคณะฯ  และทุนผู้ช่วยสอนให้
นักศึกษา 

            5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ืออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ คะแนนและ
วิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ก าหนด 
  2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจรณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   5.3 การประเมินผู้เรียน 
         - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
           คณะ/หลักสูตรจักสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
            1) หนังสือ/ต ารา 
            2) สื่อการเรียนรู้ 
            3) ครุภัณฑ์ 

     โดยมีส านักหอสมุดเป็นศูนย์กลางของทรัยากรการเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ในระดับภาควิชายังมี
หนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ด้วย 
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
            3) จัดสรรงบประมาณ 
            4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
            2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร   อย่างน้อย            
ปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

      ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) ภาควิชารวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ 

กลยุทธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก  
 

ก. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสุดา บ่มไล่ 

1. ภาระงานสอน 
1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ระดับปริญญาตรี 
                รายวิชา                                                             หน่วยกิต 

 315-101    กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
 316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
 316-302   สมบัติของวัสดุ  2 3 
 316-304   การตรวจสอบวัสดุ 2 3 
 316-402   วัสดุกึ่งตัวน า 3 
 316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 
 316-411   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ 3 
 316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
 317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 1 
 317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 1 
 317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ 1 
 317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 3 

 317-492    โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
                รายวิชา                                                            หน่วยกิต 
316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3 
316-503 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ   1 
316-515 วัสดุเฉพาะทางและการใช้ประโยชน์                           3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                       1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                       1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 

 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

                รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
                315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 

316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-302   สมบัติของวัสดุ 2 3 
316-304  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 3 
316-402   วัสดุกึ่งตัวน า 3 
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 
316-411   วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ 3 
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316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
 317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Bomlai, P. 2015. Effects of multi-walled carbon nanotubes and conductive carbon 

black on electrical, dielectric, and mechanical properties of epoxidized natural 
rubber composites. Polymer Composites, In press. 

2) Bomlai, P. 2015. Two-step sintering, microstructure and electrical properties of (Ba, 
Ca)(Ti, Zr)O3 lead-free ceramics. Advanced Materials Research, 749: 79 – 83. 

3) Bomlai, P. 2014. Effects of YMnO3 addition on phase structure, microstructure and 
electrical properties of (Na0.515K0.485)0.94Li0.06(Nb0.8Ta0.2)O3 lead-free ceramics. 
Advanced Materials Research, 979: 167 – 170.  

4) Bomlai, P. 2014. Sintering Effects on Microstructure and Electrical Properties of 
(Na0.5K0.5)0.94Li0.06NbO3 Lead- Free Ceramics. Advanced Materials Research, 970: 39 
– 43. 

5) Bomlai, P. and Milne, S.J. 2014. Structural and electrical properties of AgTaO3-
modified (Na0.465K0.465Li0.07)NbO3 lead-free ceramics. Ferroelectrics, 458: 98 - 105. 

6) Bomlai, P. 2013. Sintering, microstructure and electrical properties of MnO2 and 
CuO doped [Na0.515K0.485]0.94Li0.06(Nb0.99Ta0.01)O3 ceramics. Advanced Materials 
Research, 770: 258 – 261. 

7) Bomlai, P. 2013. Phase structure, microstructure and electrical properties of lead-
free (1-x)[Na0.515K0.485]0.94Li0.06(Nb0.99Ta0.01)O3 - BiAlO3 ceramics. Advanced Materials 
Research, 747: 781 – 784. 

8) Bomlai, P. 2013. Phase structure, microstructure and electrical properties of 
BiMnO3-doped (Na0.515K0.485)0.96Li0.04(Nb0.8Ta0.2)O3 lead-free ceramics. Advanced 
Materials Research, 717: 27 – 32. 

9) Bomlai, P., Muensit, N. and Milne, S.J. 2012. Structural and electrical properties of 
(Na0.47K0.47Li0.06)NbO3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO3. 
Ceramics International, 39 (SUPPL.1): S135 – S138. 

10) Petnoi, N. Bomlai, P., Jiansirisomboon, S. and Watcharapasorn, A. 2012. Effects of 
Nb-doping on the microstructure and dielectric properties of (Bi0.5Na0.5)Ti1-xNbxO3 
ceramics.  Ceramics International, 39 (SUPPL.1): S113 – S117. 

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884918793&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884918793&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884805055&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884805055&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84883631329&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84883631329&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Muensit%2c+S.&origin=resultslist&authorId=14047313400&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Milne%2c+S.J.&origin=resultslist&authorId=7005394067&src=s
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11) Bomlai, P., Muensit, N. and Milne, S.J. 2012. Structural and electrical properties of 
(1-x)(Na0.465K0.465Li0.07)NbO3 – x CaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with high 
Curie temperature. Procedia Engineering, 32: 814 - 820.  

12) Salaeh, S., Muensit, N., Bomlai, P. and Nakason C. 2011. Ceramic/natural rubber 
composites: influence types of rubber and ceramic materials on curing, 
mechanical, morphological, and dielectric properties. Journal of Materials Science, 
46(3): 1723 – 1731. 

13) Bomlai, P., Songsurin, C., Muensit, N. and Milne S.J. 2010. Structural and electrical 
properties of (1-x)Na0.465K0.465Li0.07Nb0.93Ta0.07O3 – xMnO lead-free piezoelectric 
ceramics synthesized at low sintering temperatures. ScienceAsia, 36(3): 231 - 236.  
 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Bomlai, P. 2015. Two-step sintering, microstructure and electrical properties of (Ba, 

Ca)(Ti, Zr)O3 lead-free ceramics, International Conference on Intelligent Materials 
and Manufacturing Engineering, Phuket, Thailand, 16-17 January, 2015. 

2) Bomlai, P. 2013. Effects of YMnO3 addition on phase structure, microstructure and 
electrical properties of (Na0.515K0.485)0.94Li0.06(Nb0.8Ta0.2)O3 lead-free ceramics, 5th 
International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 
(ISEEC2013), Kanchanaburi, Thailand, 18-20 December 2013.  

3) Bomlai, P. 2013. Sintering Effects on Microstructure and electrical properties of 
(Na0.5K0.5)0.94Li0.06NbO3 lead- free ceramics, International Conference on the Science 
and Engineering of Materials 2013 (ICoSEM2013), Kuala Lumpur, Malaysia, 13-14 
November 2013. 

4) Bomlai, P. 2013. Sintering, microstructure and electrical properties of MnO2 and 
CuO doped [Na0.515K0.485]0.94Li0.06(Nb0.99Ta0.01)O3 ceramics, The 4th International 
Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS2013), Bangkok, 
Thailand, 14-17 July 2013. 

5) Bomlai, P. 2013. Phase structure, microstructure and electrical properties of lead-
free (1-x) [Na0.515K0.485]0.94Li0.06(Nb0.99Ta0.01)O3 - BiAlO3 ceramics, International 
Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 
Phetchaburi, Thailand, 20-22 February 2013. 

6) Bomlai, P. 2013. Phase structure, microstructure and electrical properties of 
BiMnO3-doped (Na0.515K0.485)0.96Li0.04(Nb0.8Ta0.2)O3 lead-free ceramics, 2nd 
International Conference on Key Engineering Materials and Computer Science 
(KEMCS2013), Phuket, Thailand, 3-4 March 2013. 

7) Bomlai, P., Muensit, N. and Milne, S.J. 2012. Structural and electrical properties of  
(1-x)(Na0.465K0.465Li0.07)NbO3 – xCaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with high 
Curie temperature, 3rd International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference (ISEEC2011), Nakhon Pathom, Thailand, 2-5 February 2012.  

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Muensit%2c+S.&origin=resultslist&authorId=14047313400&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Milne%2c+S.J.&origin=resultslist&authorId=7005394067&src=s
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24822455300
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36490237000
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=16306455500
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35613435600
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77957890512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=g_gbj41iDiEmNnFR9pOPHFq%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AUTHOR-NAME(bomlai)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77957890512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=g_gbj41iDiEmNnFR9pOPHFq%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AUTHOR-NAME(bomlai)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77957890512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=g_gbj41iDiEmNnFR9pOPHFq%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AUTHOR-NAME(bomlai)
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=16306455500
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14047313400
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7005394067
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=4000151817&origin=resultslist
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884918793&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884918793&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884805055&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884805055&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84883631329&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84883631329&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=bomlai&sid=BCC6E1698012875FB6FEB7CE6E66198C.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28bomlai%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28bomlai%29
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Bomlai%2c+P.&origin=resultslist&authorId=16306455500&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Muensit%2c+S.&origin=resultslist&authorId=14047313400&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Milne%2c+S.J.&origin=resultslist&authorId=7005394067&src=s
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014415
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8) Rachakom, A., Jaiban, P., Bomlai, P., Jiansirisomboon, S. and Watcharapasorn. 
2011. Crystal structure and dielectric properties of bismuth sodium titanate 
zirconate ceramics, International Forum on Functional Materials & The 2nd Special 
Symposium on Advances in Functional Materials (IFFM 2011 & AFM-2). Jeju, Korea, 
28-31 July 2011 : 246. 

9) Bomlai, P., Muensit, S. and Milne, S. J. 2010. Fabrication and properties of (Na0.5 

K0.5)NbO3 - LiTaO3 based lead-free piezoelectric ceramics, การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, เพชรบุรี,  ประเทศไทย, 14 – 16 ต.ค. 2553 : 73. 

10) Bomlai, P., Muensit, N. and Milne, S. J. 2010. Physical and electrical properties of  
(1-x)(Na0.47K0.47Li0.06)NbO3 – x(Ag0.5Li0.5)NbO3 lead-free piezoelectric ceramics with 
high Curie temperature, Proc. 6th Thailand Materials Science and Technology 
Conference. Bangkok, Thailand; 26 – 27 August 2010 : 292-294.   

11) Pasitsuparoad, P., Bomlai, P. and Amornpitaksuk, P. 2010. Physical and electrical 
properties of (1-x)(Na0.47K0.47Li0.06)NbO3-xCuO ceramics, The 5th Conference on 
Science and Technology for Youths. Bangkok, Thailand; 19-20 March 2010 : 115. 

12) Salaeh, S., Muensit, S., Bomlai, P. and Nakason, C. 2010. Mechanical, 
morphological and electrical properties of ceramics/natural rubber composites, 
Joint Conferences 12th International Seminar on Elastomer 2010 and 2nd Thai-
Japan Rubber Symposium. Petburi, Thailand; 8 – 11 March 2010 : 99 - 101. 

 
2. ดร. โกวิท เลิศวิทยานนท์ 

1. ภาระงานสอน 
1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
      ระดับปริญญาตรี 
                     รายวิชา                                                                หน่วยกิต            

316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น           3 
316-305   แผนภาพสมดุลของเฟส 2 
316-311   วัสดุเซรามิกส์ 3 
316-312   เทคโนโลยีซีเมนต์ 2 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3 
316-413   วิทยาศาสตร์แก้ว 2 
316-414   วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว 2 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ 1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 3 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 3 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
                     รายวิชา                                                           หน่วยกิต 
316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง 3 
316-504    ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ   1 
316-515 วัสดุเฉพาะทางและการใช้ประโยชน์                                3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                           1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                           1 
 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
                     รายวิชา                                                           หน่วยกิต            
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น           3 
316-202 วัสดุธรรมชาต ิ 2 
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส 2 
316-311 วัสดุเซรามิกส์ 3 
316-312 เทคโนโลยีซีเมนต์ 2 
316-313 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3 
316-401 โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3 
316-413 วิทยาศาสตร์แก้ว 2 
316-414  วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว 2 
316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1) Mokhtar Nadzirah M., Lau Woei J., Ismail Ahmad F., Youravong W., Khongnakorn 
W. and Lertwittayanon K. 2015. Performance evaluation of novel PVDF-Cloisite 
15A hollow fiber composite membranes for treatment of effluents containing 
dyes and salts using membrane distillation. RSC Advances, 5(48): 38011 – 38020. 

2) Lertwittayanon, K., Atong, D., Aungkavattana, P., Wasanapiarnpong, T., Wada, S. 
and Sricharoenchaikul, V. 2010. Effect of CaO–ZrO2 addition to Ni supported on γ 
-Al2O3 by sequential impregnation in steam methane reforming. International 
Journal of Hydrogen Energy, 35(22): 12277-12285. 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319910017374?_alid=1776049172&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=23&_zone=rslt_list_item&md5=3e5f06f0f02722841eea53c90d5aefbf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319910017374?_alid=1776049172&_rdoc=21&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=23&_zone=rslt_list_item&md5=3e5f06f0f02722841eea53c90d5aefbf
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1) Lertwittayanon K., Truektrong O., Inthanu W. and Youravong W. 2015. 
Electroless plating of Pd on macro-porous alumina support for H2 purification, 2nd 
International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 
2015), Pattaya, Thailand, May 28–30, 2015. 

2) Lertwittayanon K. and Youravong W. 2014. Preparation of H2 separation 
membrane from palladium deposition on porous alumina support using agar, 
The 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT 
2014), Bangkok, Thailand, December 15–16, 2014. 

3) Lertwittayanon K. 2012. Forming of 1–2mm sphere alumina by gelatin/agar 
gelcasting, international conference on traditional and advanced ceramics 2013 
(ICTA2013), Bangkok, Thailand, August 22–25, 2012.  

 
3. ดร. ธวัช ชนะดี 

1. ภาระงานสอน 
    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

 ระดับปริญญาตรี 
            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
315-101    กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
316-301   สมบัติของวัสดุ   3  
316-302   สมบัติของวัสดุ  2 3 
316-309   การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์                                       2 
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการผลิต                                        3 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ 1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 3 
317-492    โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
                 รายวิชา                                                                 หน่วยกิต 
316-501   วัสดุศาสตร์ขั้นสูง 3 
316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3 
316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                                3 
316-504   ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ   1 
316-512   วัสดุสภาวะของแข็ง 2 
316-531   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                           1 
316-532   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                           1 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
                 รายวิชา                                                                 หน่วยกิต  
315-101    กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
316-301   สมบัติของวัสดุ  1 3 
316-302   สมบัติของวัสดุ  2 3 
316-306   วัสดุแม่เหล็ก                                                                3 
316-307   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ                                      3 
316-309   การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์                                       2 
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการผลิต                                           3 
316-406   วัสดุอุตสาหกรรม                                                          3 
316-407   วัสดุทนไฟ                                                                  2 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ 1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492    โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2014. Synthesis of WSi2 and W2B 

intermetallic compound by in-situ self propagating high-temperature synthesis 
reaction. Journal of Ceramic Society of Japan, 122(6): 496-501. 

2) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2013. Effect of Ar gas pressure on 
phase separation of tungsten silicides intermetallic compound in-situ self 
propagating high temperature synthesis-casting process. Advance Materials 
Research, 626: 143-146. 

3) Niyomwas, S and Chanadee, T. 2013. The effect of milling duration of meta-
kaolin on self propagating high-temperature synthesis of TiB2-mullite-Al2O3 
composite. Advanced Science Letters, 19(1): 301-305. 

4) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2013. Influence of Ar pressure on 
product characteristics of self propagating high-temperature synthesis from 
WO3/B2O3/Al reactant system. Advance Materials Research, 748: 33-35. 

5) Chanadee, T., Niyomwas, S. and Wannasin, J. 2012. Novel synthesis of tungsten 
alloys from metal oxide by self propagating high-temperature synthesis reaction. 
Procedia Engineering, 32: 628-634. 

6) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2012. Investigations of tungsten 
based intermetallic alloys by self propagating high temperature synthesis from 
metal oxide precursors. Advance Materials Research, 488-489: 300-304. 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2015. Self-propagating high-temperature synthesis 

of Si-SiC composite powder, 2nd International Conference on Applied Physics and 
Material Applications, Pattaya, Thialand, 28-30 May, 2015. 

2) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2013. Influence of Ar pressure on 
product characteristics of self propagating high-temperature synthesis from 
WO3/B2O3/Al reactant system, The 4th International Conference on Materials and 
Manufacturing Technology, Seoul, Korea, 11-12 May, 2013. 

3) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2012. Novel synthesis of tungsten 
alloys from metal oxide by self propagating high-temperature synthesis reaction, 
The 3rd International Science, Social science, Engineering and Energy Conference, 
Nakhon Pathom, Thailand, 2-5 February, 2012. 

4) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2012. Investigations of tungsten 
based intermetallic alloys by self propagating high temperature synthesis from 
metal oxide precursors, The 2nd International Conference on Key Engineering 
Materials, Singapore, 26-28 February, 2012. 

5) Chanadee, T., Wannasin, J. and Niyomwas, S. 2012. Effect of Ar gas pressure on 
phase separation of tungsten silicides intermetallic compound in-situ self 
propagating high temperature synthesis-casting process, The International 
Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, Penang, Malaysia, 
28-30 November, 2012. 

 
 

4. ดร.สิริญญา จันทรักษ์ 
1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
       รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 3 
316-331 วัสดุพอลิเมอร ์ 3 
342-313 การเขียนและการน าเสนอทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
342-446 พลาสติกชีวภาพ 2 
342-447 การวิเคราะห์โครงสร้างพอลิเมอร์ระดับนาโน 2 
316-432  การจัดการและการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 3 
343-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3 
343-311 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร ์ 1 
343-315 ปฏิบัติการสมบัติเชิงฟิสิกส์และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 1 
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ระดับปริญญาโท 
 รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
342-523 พลาสติกชีวภาพ 2 
342-501 การสังเคราะห์และโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ 3 
342-503 การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 3 
342-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 1 
342-541 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
342-542 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
 
ระดับปริญญาเอก 
 รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
342-781 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
342-782 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
342-783 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 
 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา                                                                   หน่วยกิต 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492   โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

      342-301    วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  3 
  
2.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี        
    2.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสาร 

1) Chantarak, S., Liu, F., Emrick, T. and Russell, T. P.  2014. Solvent assisted 
orientation of poly (3-hexylthiophene) functionalized CdSe nanorods under 
electric field. Macromolecular Chemistry and Physics, 215: 1647-1653. 

2) Winuprasith, T., Chantarak, S., Suphantharika, M., He, L. and McClements, D. J. 
2014. Alterations in nanoparticle protein corona by biological surfactants: Impact 
of bile salts on -lactoglobulin-coated gold nanoparticles. Journal of Colloid and 
Interface Science, 426: 333–340. 

 
2.2 ผลงานวิชาการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

1) Chantarak, S., Emrick, T.  and Russell, T. P. 2014. Assembly of hybrid solar cells: 
polythiophene wrapped CdSe nanorods. American Physical Society, 2014, Denver, 
Colorado. 
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2) Chantarak, S., Emrick, T. and Russell, T. P. 2013. Polythiophene-CdSe nanorod 
assembly using electric field. American Physical Society, 2013, Baltimore, Maryland. 

3) Chantarak, S., Emrick, T. and Russell, T. P. 2012. Self-assembly of polythiophene-
CdSe nanorods for hybrid solar cells. Polymer Symposium, 2012, University of 
Massachusetts. 

4) Chantarak, S., Emrick, T. and Russell, T. P. 2012. Self-assembly of CdSe nanorods 
by controlled solvent evaporation and applied electric field. American Physical 
Society, 2012, Boston, Massachusetts. 

5) Chantarak, S., Emrick, T. and Russell, T. P. 2012. Directing nanorods alignment 
using mixed solvents and electric fields.  Materials Research Science and 
Engineering Center on Polymers Symposium 2012, University of Massachusetts. 

 
5. ดร. เมธี พรมสวัสดิ์ 

1. ภาระงานสอน 
    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ระดับปริญญาตรี 
            รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
315-101    กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 
316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น            3 
316-309   การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์                                        2 
316-311   วัสดุเซรามิกส์  3 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง  3 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ  1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
317-492    โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
                รายวิชา                                                   หน่วยกิต 
316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                                 3 
316-504   ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ    1 
316-515 วัสดุเฉพาะทางและการใช้ประโยชน์                                 3 
316-531   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                            1 
316-532   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                            1 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
              รายวิชา                                                    หน่วยกิต  
315-101    กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 
316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น            3 
316-309   การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์                                        2 
316-311   วัสดุเซรามิกส์  3 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง  3 
316-406   วัสดุอุตสาหกรรม                                                           3 
316-407   วัสดุทนไฟ                                                                   2 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ  1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1  3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2  3 
 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1) Promsawat, M., Sriyod, M., Liu, Z., Ren, W., Watcharapasorn, A., Ye, Z.-G. and 
Jiansirisomboon, S. 2015. Phase development and dielectric, ferroelectric and 
piezoelectric properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3-Bi0.5(Na0.74K0.26)0.5TiO3 ceramics. 
Ferroelectrics, in press. 

2) Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Promsawat, M., Petnoi, N., Jiansirisomboon, S., 
Pengpat, K. and Pojprapai, S. 2015. The effect of BZT doping on phase formation, 
dielectric and ferroelectric properties of BNLT ceramics. Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics, DOI 10.1007/s10854-015-3515-0. 

3) Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Pengpat, K., Promsawat, M. and Pojprapai, S. 2015. 
Effect of KNbO3 on physical and electrical properties of lead-free BaTiO3 ceramic. 
Ceramics International, 41: 3639-3646. 

4) Promsawat, M., Watcharapasorn, A., Ye, Z.-G. and Jiansirisomboon, S. 2015. 
Enhanced dielectric and ferroelectric properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 
ceramics by ZnO modification. Journal of the American Ceramic Society, 98: 848-
854. 

5) Eaksuwanchai, P., Promsawat, M., Jiansirisomboon, S. and Watcharapasorn, A. 
2014. Fabrication, phase, microstructure and electrical properties of BNT-doped 
(Sr,La)TiO3 ceramics. Journal of the Korean Physical Society, 65: 377-381. 
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6) Promsawat, M., Watcharapasorn, A., Ye, Z.-G. and Jiansirisomboon, S. 2014. 
Enhanced ferroelectric order in Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 ceramics by ZnO 
modification. Journal of Electroceramics, 33: 96-104. 

7) Wong, J. Y. Y., Promsawat, M., Ren, Z., Lei, C. and Ye, Z.-G. 2014. Enhanced grain 
growth in lead-free (1-x)(Na0.5Bi0.5)TiO3-xAgNbO3 solid solution ceramics. 
Ferroelectrics, 464: 122-129. 

8) Promsawat, M., Wong, J. Y. Y., Ren, Z., Tailor, H. N., Watcharapasorn, A., Ye, Z.-G. 
and Jiansirisomboon, S. 2014. Enhancement in dielectric, ferroelectric, and 
electrostrictive properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 ceramics by CuO addition. 
Journal of Alloys and Compounds, 587: 618-624. 

9) Promsawat, M., Wong, J. Y. Y., Watcharapasorn, A. and Jiansirisomboon, S. 2013. 
Effects of sintering temperature on microstructure and electrical properties of 
0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.1PbTiO3 modified with CuO. Materials Chemistry and Physics, 
141: 549–552. 

10) Promsawat, M., Watcharapasorn, A., Tailor, H. N., Jiansirisomboon, S. and Ye, Z.-G. 
2013. Enhanced dielectric, ferroelectric and electrostrictive properties of 
Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 ceramics by ZnO modification. Journal of Applied Physics, 
13: 204101/1-6. 

11) Promsawat, M., Watcharapasorn, A., Tailor, H. N., Ye, Z.-G. and Jiansirisomboon, S. 
2013. Relationships between ZnO content and properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 
Ceramics. Ferroelectrics, 451: 9-14. 

12) Promsawat, M., Watcharapasorn, A. and Jiansirisomboon, S. 2013. Effects of CuO 
nano-particles addition on properties of PMNT ceramics. Ceramics International, 
39: S69-S73. 

13) Promsawat, M., Watcharapasorn, A. and Jiansirisomboon, S. 2012. Effects of ZnO 
nanoparticulate addition on properties of PMNT ceramics. Nanoscale Research 
Letters, 7: 1-7. 

14) Promsawat, M., Watcharapasorn, A. and Jiansirisomboon, S. 2012. Effect of ZnO 
nano-particulate modification on properties of PZT-BLT ceramics. Ceramics 
International, 38S: S215-S218. 

 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 

1. ภาระงานสอน 
    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ระดับปริญญาตรี 
              รายวิชา                                                    หน่วยกิต 

 315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน  2           
316-301   สมบัติของวัสดุ  1  3  
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316-302   สมบัติของวัสดุ  2  3 
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว  3 
316-405   วัสดุนาโน  3 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ  1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
317-492    โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
                 รายวิชา                                                    หน่วยกิต 
316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ  3 
316-504    ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ     1 
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์   2 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                            1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                       1 
316-692 วิทยานิพนธ์   18 
 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
                  รายวิชา                                                    หน่วยกิต  
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
316-200   วัสดุในชีวิตประจ าวัน  2           
316-301   สมบัติของวัสดุ  1  3  
316-302   สมบัติของวัสดุ  2  3 
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว  3 
316-405   วัสดุนาโน  3 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  1 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1) Klubnuan, S., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2015. Structural, optical and 
photocatalytic properties of MgO/ZnO nanocomposites prepared by a 
hydrothermal method. Materials Science in Semiconductor Processing, 39: 515-
520. 

2) Amornpitoksuk, P. and Suwanboon S. 2014. Photocatalytic decolorization of 
methylene blue dye by Ag3PO4-AgX (X = Cl-, Br- and I-) under visible light. 
Advanced Powder Technology, 25(3): 1026-1030. 

3) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2014. Synthesis, optical, 
photocatalytic and bactericidal properties of nanocrystalline ZnO powders by 
precipitation. Advanced Materials Research, 970: 293-296. 

4) Pholnak, C., Sirisathitkul, C., Suwanboon, S. and Hardling, D.J. 2014. Effects of 
precursor concentration and reaction time on sonochemically synthesized ZnO 
nanoparticles. Materials Research, 17(2): 405-411. 

5) Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2014. Structural, optical and 
photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by precipitation 
method. Advanced Materials Research, 979: 163-166. 

6) Rattana, T., Witit-Anun, N., Suwanboon, S. and Chaiyakun, S. 2014. Preparation 
and properties of TiO2 thin films deposited on different substrates by sol-gel 
method. Advanced Materials Research, 979: 355-358. 

7) Amornpitoksuk, P. and Suwanboon S. 2014. Effect of mole ratios of Zn2+:OH- on 
the morphologies and photocatalytic activities of Ag/ZnO photocatalysts. 
Advanced Materials Research, 979: 180-183. 

8) Thongrom, B., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Baltrusaitis, J. 2014. 
Photocatalytic degradation of dye by Ag/ZnO prepared by reduction of Tollen’s 
reagent and the ecotoxicity of degraded products. Korean Journal of Chemical 
Engineering, 31(4): 587-592. 

9) Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2014. Decolorization of methylene blue 
by photocatalyst in the Ag3PO4-AgI system. Advanced Materials Research, 970: 
29-32. 

10) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P. and Randorn, C. 2014. Physical 
and chemical properties of multifunctional ZnO nanostructures prepared by 
precipitation and hydrothermal method. Ceramics International, 40(1): 975-983. 

11) Suwanboon, S., Klubnuan, S., Jantha, N., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2014. 
Influence of alkaline solutions on morphology of ZnO prepared by hydrothermal 
method for using as photocatalyst and bactericidal agent. Materials Letters, 115: 
275-278. 
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12) Amornpitoksuk, P., Intarasuwan, K., Suwanboon, S. and Baltrusaitis, J. 2013. Effect 
of phosphate salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 morphology for 
photocatalytic dye degradation under visible light and toxicity of the degraded 
dye products. Industrial and Engineering Chemistry Research, 52 (49): 
17369−17375. 

13) Pholnak, C., Suwanboon, S. and Sirisathitkul, C. 2013. Evolution and temperature 
dependence of ZnO formation by high power sonication. Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics, 24 (12): 5014-5022. 

14) Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2013. Effect of the mixing 
rate on the morphology and photocatalytic activity of ZnO powders prepared by 
a precipitation method. Advanced Powder Technology, 24 (6): 999–1005. 

15) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P. and Muensit, N. 2013. Optical, 
photocatalytic and bactericidal properties of Zn1-xLaxO and Zn1-xMgxO 
nanostructures prepared by a sol–gel method. Ceramics International, 39 (5): 
5597–5608. 

16) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Muensit, N. and Baltrusaitis, J. 2013. Influence 
of annealing temperature on microstructural and optical properties of TiN thin 
films deposited by DC reactive magnetron sputtering. Advanced Materials 
Research, 770: 197-200. 

17) Rattana, T., Witit-Anun, N., Suwanboon, S. and Chaiyakun, S. 2013. Enhanced 
photocatalytic activities of Ag/ZnO powders modified by diblock copolymer. 
Advanced Materials Research, 770: 34-37. 

18) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Muensit, N. 2013. Influence of annealing 
temperature on microstructural and optical properties of TiN thin films deposited 
by DC reactive magnetron sputtering. Advanced Materials Research, 770: 38-41. 

19) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Sukolrat, A. and Muensit, N. 2013. Optical and 
photocatalytic properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared via 
precipitation and mechanical milling method. Ceramics International, 39 (3): 
2811–2819. 

20) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P. and Muensit, N. 2013. Structural, 
optical and antibacterial properties of nanocrystalline Zn1–xLaxO compound 
semiconductor. Materials Science in Semiconductor Processing, 16 (2): 504–512. 

21) Thongsuriwong, K., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2013. Structure, 
morphology, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO thin films prepared 
by sol–gel dip-coating method. Advanced Powder Technology, 24 (1): 275–280. 

22) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Muensit, N. 2012. Influence of (PEO)128-
(PPO)54-(PEO)128 triblock copolymer on ZnO morphological control and its optical 
properties. Journal of Ceramic Processing Research, 13 (6):  677-682. 
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23) Jongnavakit, P., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Ndiege, N. 2012. 
Preparation and photocatalytic activity of Cu-doped ZnO thin films prepared by 
the sol–gel method, Applied Surface Science, 258 (20); 8192–8198. 

24) Jongnavakit, P., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Ratana, T. 2012. Surface 
and photocatalytic properties of ZnO thin film prepared by sol–gel method. Thin 
Solid Films, 520 (17): 5561–5567. 

25) Thongsuriwong, K., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2012. Photocatalytic 
and antibacterial activities of Ag-doped ZnO thin films prepared by a sol–gel dip-
coating method. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 62 (3): 304–312. 

26) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sangkanu, S., Sukhoom, A., Muensit, N. and 
Baltrusaitis, J. 2012. Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial 
activities of Ag-doped ZnO powders modified with a diblock copolymer. Powder 
Technology, 219: 158–164. 

27) Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, A. 2012. Preparation of Mg-doped ZnO 
nanoparticles by mechanical milling and their optical properties. Procedia 
Engineering, 32: 821 – 826. 

28) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sangkanu, S., Sukhoom, A. and Muensit, N. 
2012. Morphology, photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical 
ZnO nanorods controlled with a diblock copolymer. Superlattices and 
Microstructures, 51 (1): 103–113. 

29) Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2011. Preparation and characterization of 
Nanocrystalline La-doped ZnO powders through a mechanical milling and their 
optical properties. Ceramics International, 37(8): 3515 – 3521. 

30) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Muensit, N. 2011. Dependence of     
photocatalytic activity on structural and optical properties of nanocrystalline 
ZnO powders. Ceramics International, 37(7): 2247 - 2253. 

31) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Sukolrat, A. 2011. Dependence of optical 
properties on doping metal, crystallite size and defect concentration of M-doped 
ZnO nanopowders (M= Al, Mg, Ti). Ceramics International, 37(4): 1359-1365. 

32) Jitti-a-porn, P., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Patarapaiboolchai, O. 
2011. Defects and the optical band gap of ZnO nanoparticles prepared by a 
grinding method. Journal of Ceramic Processing Research, 12(1): 85-89. 

33) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2011. Synthesis, 
characterization and optical properties of Zn1-xTixO nanoparticles prepared via a 
high-energy ball milling technique. Ceramics International, 37(1): 333-340. 

34) Pholnak, C., Sirisathitkul, C., Harding, D.J. and Suwanboon, S. 2011. Sonochemical 
synthesis of ZnO nanotubes and their optical emissions. Journal of the Ceramic 
Society of Japan, 119(6): 535-537. 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Suwanboon, S., Klubnuan, S., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2015. 

Morphological, photocatalytic and bactericidal properties of ZnO powders 
prepared by a precipitation method, International Conference on Intelligent 
Materials and Manufacturing Engineering, Phuket, Thailand, 16-17 January, 2015. 

2) Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2013. Structural, optical and 
photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by precipitation 
method, 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference, Kanchanaburi, Thailand, 18-20 December, 2013. 

3) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Muensit, N. 2013. Synthesis, 
characterization and optical properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared 
by precipitation method, International Conference on Applied Physics and 
Materials Applications, Petchaburi, Thailand, 20-22 February, 2013. 

4) Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2012. Preparation of Mg-doped ZnO 
nanoparticles by mechanical milling and their optical properties, 3rd International 
Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, Nakhon Pathom, 
Thailand, 2-5 February, 2012. 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ระดับปริญญาตรี 
             รายวิชา                                                    หน่วยกิต  

 316-303  การตรวจสอบวัสดุ                                                      3 
 316-323 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน                              3  

 316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง                                                3 
 316-408   ของแข็งอนินทรีย์                                                           2 
 316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
 316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
 317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
 317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
 317-303   ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ  1 
 317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
 317-492   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
                รายวิชา                                                      หน่วยกิต 
316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง  3   
 316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง                                 3 
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 316-504    ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ    1 
 316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์  2 
 316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1                                           1 
 316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2                                           1 
 316-692 วิทยานิพนธ์   18 
 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
            รายวิชา                                                     หน่วยกิต            

 316-202 วัสดุธรรมชาต ิ 2 
 316-303   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1                                      3 
 316-313 วัสดุสิ่งแวดล้อม  3 
 316-323   การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน                            3  

 316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง                                            3 
 316-408   ของแข็งอนินทรีย์                                                       2 
 316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1  1 
 316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2  1 
 317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
 317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
 317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
 317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
 317-492   โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1) Phuruangrat A., Maneechote, A., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., 
Thongtem, S. and Thongtem, T. 2015. Visible-light driven photocatalytic 
degradation of rhodamine B by Ag/Bi2WO6 heterostructures. Materials Letters, 
159: 289–292. 

2) Yayapao, O., Thongtem, T., Phuruangrat, A. and Thongtem, S. 2015. Synthesis 
and characterization of highly efficient Gd doped ZnO photocatalyst irradiated 
with ultraviolet and visible radiations. Materials Science in Semiconductor 
Processing, 39: 786–792. 

3) Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A. and Thongtem, S. 2015. 
Glycolthermal synthesis of Bi2MoO6 nanoplates and their photocatalytic 
performance. Materials Letters, 154: 180–183. 

4) Ekthammathat, N., Thongtem, T., Phuruangrat, A. and Thongtem, S. 2015. 
Hydrothermal-assisted synthesis and photoluminescence of ZnO microrods. 
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 10(1): 149-153. 
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5) Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, S. and Thongtem, T. 
2015. Preparation of neodymium hydroxide nanorods and neodymium oxide 
nanorods by a hydrothermal method. Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures, 10(2): 715 – 719. 

6) Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Kuntalue, B., Thongtem, S. and 
Thongtem, T. 2015. Optical properties of Ag doped Bi2WO6 nanoplates 
synthesized by hydrothermal process. Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures, 10(2): 371 – 376. 

7) Phuruangrat, A., Putdum, S., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., 
Thongtem, S. and Thongtem, T. 2015. Enhanced properties for visible-light-driven 
photocatalysis of Ag nanoparticle modified Bi2MoO6 nanoplates. Materials 
Science in Semiconductor Processing, 34: 175–181. 

8) Phuruangrat, A., Maneechote, A., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., 
Thongtem, S. and Thongtem, T. 2015. Effect of pH on visible-light-driven Bi2WO6 
nanostructured catalyst synthesized by hydrothermal method. Superlattices and 
Microstructures, 78: 106–115. 

9) Phuruangrat, A.,  Thongtem, T. and Thongtem, S. 204. Sonochemical synthesis 
and characterization of uniform lanthanide orthophosphate (LnPO4, Ln = La and 
Ce) nanorods. Rare Metals, 34(5): 301-307. 
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8. ดร.ไพโรจน์  สังขไพฑูรย์ 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน  2 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3 
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส  2 
316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 
316-321 โลหะวิทยา  3 
316-322 การสกัดทางโลหะวิทยา  3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303 ปฏิบัติการการตรวจสอบวัสดุ  1 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
316-501  วัสดุศาสตร์ขั้นสูง  3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  1 
316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง  2 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1  1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2  1 
 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน  2 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3  
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส  2 
316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 
316-321 โลหะวิทยา  3 
316-322 การสกัดทางโลหะวิทยา  3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1  1 
316-482 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2  1 
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317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1  1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2  1 
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  1 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1  3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2  3 
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2) Sungkhaphaitoon, P., Likhidkan, W., Kitjaidiaw, S., Wisutmethangoon, S. and 
Plookphol, T. 2013. Effect of atomizer disc geometry on zinc metal powder 
production by centrifugal atomization. Applied Mechanics and Materials, 271-272: 
232-236. 

3) Sungkhaphaitoon, P., Plookphol, T. and Wisutmethangoon, S. 2012. Design and 
development of a centrifugal atomizer for producing zinc metal powder. 
International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2(2): 77-82. 

4) Sungkhaphaitoon, P., Plookphol, P. and Wisutmethangoon, S. 2012. Centrifugal 
atomization of zinc metal powder for friction materials application. Advanced 
Materials Research, 488-489: 281-285. 

5) Wisutmethangoon, S., Plookphol, T. and Sungkhaphaitoon, P. 2011. Production of 
SAC305 powder by ultrasonic atomization. Powder Technology, 209: 105-111. 

 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Sungkhaphaitoon, P. and Plookphol, T. Effect of cooling rate on the microstructure 

and mechanical properties of Sn-0.7wt.%Cu solder alloy, The 2nd International 
Conference on Applied Physics and Material Applications, Suan Sunandha Rajabhat 
University, Thailand, 28-30 May, 2015,   

2) Sungkhaphaitoon, P., Likhidkan, L., Kitjaidiaw, S., Wisutmethangoon, S. and 
Plookphol, T. Effect of atomizer disc geometry on zinc metal powder production by 
centrifugal atomization, The 3rdInternational Conference on Frontiers of 
Manufacturing and Design Science, HongKong, 11-13 December, 2012. 

3) Sungkhaphaitoon, P., Plookphol, T. and Wisutmethangoon, S. Centrifugal 
atomization of zinc metal powder for friction materials application, International 
Conference on Key Engineering Materials, Singapore, 26-28 February, 2012. 

4) Sungkhaphaitoon, P., Wisutmethangoon, S. and Plookphol, T. Design and 
construction of an ultrasonic atomizer for lead-free solder powder processing, The 
5thThailand Metallurgy Conference, Bangkok, Thailand, 19-20 January, 2012. 
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ภาคผนวก 
 

ข. เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรงุใหม่  
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เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฏี
พ้ืนฐาน  การตรวจลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติ
ของวัสดุ โดยสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติมาประมวลผล  วิเคราะห์ผลและสังเคราะห์
ผล  ตลอดจนสามารถอธิบายผลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจได้อย่ างถูกต้อง และสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรู้และ
ความสามารถในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ และมี
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้  รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 

ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎี
พ้ืนฐาน  การตรวจลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติ
ของวัสดุ โดยสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ มา
ประมวลผล  วิเคราะห์ผลและสังเคราะห์ผล  ตลอดจน
สามารถอธิบายผลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุ  และมีความรู้ ในศาสตร์ อ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้ด้านวัสดุประเภทต่าง ๆ  เช่น  เซรามิกส์  

โลหะ  และพอลิเมอร์  อย่างเพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2)  มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

4)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ๆ ด้วยตนเองได้ และสามารถสร้างสรรค์งานขึ้น
เองได้ 

5)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ
บริหารจัดการและการสื่อสาร 

6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้ด้านวัสดุประเภทเซรามิกส์  โลหะ  และ 

 พอลิเมอร์  อย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2)  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

4)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม ่ๆ ด้วยตนเองได้ และสามารถสร้างสรรค์งานขึ้น
เองได้ 

5)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ
บริหารจัดการและการสื่อสาร 

6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ และ
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษามีทักษะด้านอาชีพจาก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
การบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์
การท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 

ค. เอกสารแสดงรายวชิาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
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เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รายวิชา  ค าอธิบายเพิ่มเติม  
1)  มีความรู้ด้านวัสดุ

ประเภท เซรามิกส์  
โลหะ  และ พอลิเมอร์ 
อย่างเพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูง
ได้ 

316-201   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (3) 
316-301  สมบัติของวัสดุ  1 (3) 
316-302   สมบัติของวัสดุ  2 (3) 
316-303   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 (3) 
316-304   การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 (3) 
316-305   แผนภาพสมดุลของเฟส (2) 
316-311   วัสดุเซรามิกส์ (3) 
316-321   โลหะวิทยา (3) 
316-401   โครงสร้างผลึกของของแข็ง (3) 
316-481   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 (1) 
317-301   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 (1) 
317-302   ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 (1) 
317-303   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (1) 
317-491   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 (3) 
317-472   สหกิจศึกษา (6)  
342-301   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (3) 
 
กลุ่มวิชาเลือก 
227-354 การจัดการการผลิตและการ 

ด าเนินงาน (3)    
225-441   การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็น

ผู้ประกอบการ (3)      
226-215   กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน (3)     
237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ (3) 
316-306  วัสดุแม่เหล็ก (3)  
316-307   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ (3)   
316-308   เทคโนโลยีเมมเบรน (3)  
316-312   เทคโนโลยีซีเมนต์ (3) 
316-322   การสกัดทางโลหะวิทยา (3) 
316-323   การกัดกร่อนและการป้องกัน 
              การกัดกร่อน (3) 
316-402   วัสดุกึ่งตัวน า (3)   
316-403   วัสดุผสมและกระบวนการผลิต (3)  
316-404   กระบวนการชุบเคลือบผิว (3) 
  

เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
ทางด้านวัสดุศาสตร์ 
ที่นักศึกษาจ าเป็นต้อง
รู้ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพและ
การศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องเลือก
เรียนในกลุ่มวิชาเลือก 
จ านวน 22 หน่วยกิต 
ส าหรับแผนการศึกษา
ปกติ หรือ 19 หน่วย
กิตส าหรับแผนสหกิจ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รายวิชา  ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 316-405  วัสดุนาโน (3) 

316-406  วัสดุอุตสาหกรรม  (2) 
316-407  วัสดุทนไฟ (2)  
316-408  ของแข็งอนินทรีย์ (3) 
316-409  หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์  (1-3)    
316-411  วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ (3)  
316-412   เซรามิกส์ชีวภาพ  (3) 
316-413 วิทยาศาสตร์แก้ว (2)  
316-414 วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว (3)  
316-415 หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์ (1-3)  
316-421   หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา (1-3) 
316-482   สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 (1)  
317-471   การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)  
317-492   โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 (3)  
324-201 เคมีกับความปลอดภัย (2)  
324-451 ปิโตรเคมี (3)  
324-471   เคมีอุตสาหกรรม (2) 
324-472   เคมีสิ่งแวดล้อม (3)  
332-291   เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ (2)  
342-320 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง (3) 3(3-0-6)    
342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ (2) 2(2-0-4) 
342-334   การเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ (2) 
342-434   วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์ (2) 2(2-0-4) 
342-435  เส้นใยและสิ่งทอ (2)  2(2-0-4) 
342-436   สีและสารเคลือบผิว (2) 2(2-0-  
342-438  การรีไซเคิลพอลิเมอร์ (2)  2(2-0-4) 
342-439  พลาสติกชีวภาพ  (2) 2(2-0-4) 
342-440   เทคโนโลยีพลาสติก (2) 
 

 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อ
เวลา เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (1) 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (3) 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 (1) 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 (1) 
317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (1) 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 (3) 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 (3) 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)    
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รายวิชา  ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 

 
317-472  สหกิจศึกษา (6) 
001-131  สุขภาวะกายและจิต (3) 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต (3) 

 

3) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค ์

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 (1) 
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 (1) 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 (1) 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 (1) 
317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (1) 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 (3) 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 (3) 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)    
317-472  สหกิจศึกษา (6) 
 

 

4) มีความสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม ่ๆ ด้วยตนเองได้ 
และสามารถสร้างสรรค์
งานขึ้นเองได้ 

 

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 (1) 
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 (1) 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)    
317-472  สหกิจศึกษา (6) 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 (3) 
 

 

5) มีความสามารถในการ
เป็นผู้น าและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ทักษะในการบริหาร
จัดการและการสื่อสาร 

 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (1) 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  1 (1) 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ  2 (1) 
317-303  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (1) 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)    
317-472  สหกิจศึกษา (6) 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3) 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (3) 
895-125  การใช้ภาษาไทย (3) 
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
ซึ่งนักศึกษามีโอกาส
ท างานเป็นกลุ่ม และ
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ก็มี
การฝึกให้นักศึกษา
ท างานเป็นกลุ่ม 

6) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประยุกต์ใช้ในงาน
ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้ 
และสามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (3) 
316-307  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ (3) 
316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 (1) 
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 (1) 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1)    
317-472  สหกิจศึกษา (6) 
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 (3) 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์  2 (3) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รายวิชา  ค าอธิบายเพิ่มเติม  
7) นักศึกษาแผนสหกิจ

ศึกษามีทักษะด้านอาชีพ
จากการบูรณาการ
ความรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์การท างาน
และสามารถปรับตัวเข้า
กับองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

317-472  สหกิจศึกษา (6) 
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ภาคผนวก  
 

ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา   
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของสกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
ปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 
1)  กลุ่มวิชาภาษา 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                            
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
                  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         
1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 
    2.1 แผนการศึกษาปกติ 
    2.2 แผนสหกิจศึกษา 
3)  กลุ่มวิชาเลือก                                
    3.1 แผนการศึกษาปกติ 
    3.2 แผนสหกิจศึกษา 
                                     

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี               
 
4.  ฝึกงาน 
                                       

30 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
- 

30 
12 
12 
6 
 

99 
26 
54 
 
 

19 
 
 
 
6 
 
- 

30 
12 
12 
6 
 

99 
26 

51 หรือ 54 
51 
54 

22 หรือ 19 
22 
19 
 
6 
 
- 

หน่วยกิตรวม 120 135 135 
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ภาคผนวก  
 

จ. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554     
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554    กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาสัมคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 
 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
    สัมคมศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 
 

-วิชาบังคับ 
(1) เลือก  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา 
640-101 สุขภาวะกายและจิต 
874-194 กฎหมายเพื่อการ 
            ประกอบอาชีพและการ 
            ด าเนินชวีิตประจ าวัน 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน 
            ชีวิต 
 
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
 
(3) รายวิชาพลศึกษา    
895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ 
              นันทนาการ 
 

8  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

(3) 
(3)  
(3) 
 
 

(3) 
(3) 
 
 

1  หน่วยกิต 
 (1) 

 
1  หน่วยกิต 

 (1) 
 
 

-วิชาบังคับ 
(1) เลือก  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
- คงเดิม 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 874-192 
 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 
 
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- คงเดิม 
 
(3) รายวิชาพลศึกษา   
- คงเดิม 
 

8  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

(3) 
(3) 
(3) 
 
 

(3) 
(3) 
 
 

1  หน่วยกิต 
 (1) 

 
1  หน่วยกิต 

 (1) 

-วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจาก
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 
895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 
 

4  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

-วิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจาก
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- คงเดิม 

4  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 



145 

 

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554    กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

895-203  จิตวิทยาทั่วไป (3) - คงเดิม (3) 
895-205  เศรษฐศาสตร์และ 
             การปกครอง 

(2) - คงเดิม (2) 

895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต (3) - คงเดิม (3) 
895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ 
              นันทนาการ 
 

(1) - คงเดิม (1) 

2)  กลุ่มวิชาภาษา                                               12 หน่วยกิต 2)  กลุ่มวิชาภาษา                                               12 หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับ 
890-101 การฟังและพูด 
            ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102 การอ่านและเขียน 
            ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
 
- วิชาเลือก          
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต จาก
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
ภาษาของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ดังตัวอย่างรายวิชา
ต่อไปนี้  
 
 
 

890-211 เสริมทักษะการฟัง 
            ภาษาอังกฤษ 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและ

พูด 
890-221 การปรับปรุงการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษ 
890-224 การแปลเบื้องต้น 

  6 หน่วยกิต 
(3) 

 
(3) 

 
 

5  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 

- รายวิชาบังคับ 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 

 
 

- วิชาเลือก          
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใน
กลุ่มภาษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  จากรายวิชา
ต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 

6 หน่วยกิต 
(3) 

 
(3) 

 
 

6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554    กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตจริง 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น 

890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการ

อังกฤษ 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ 
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
890-351 ทักษะการเรียนภาษา 

อังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร

งาน 
895-125 การใช้ภาษาไทย 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
 

(3) 

- คงเดิม 
 

- คงเดิม 
 

- คงเดิม 
 

- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 

 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 

 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 

 
(3) 
 

(3) 
(3) 

 
(3) 
 

(3) 

3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์       

- วิชาบังคับ 
โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้    
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
315-201 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

และสังคม 
345-101 คอมพิวเตอร์และการ

ประยุกต์ 
345-102 คอมพิวเตอร์และการ

โปรแกรม        
 
 
 

6 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 
 
 
 

3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์       

- วิชาบังคับ 
โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้    
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
 
 
 

6 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554    กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

- วิชาเลือก 
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต จากรายวิชาข้างต้น หรือ
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดัง
ตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 
 
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิต 

ประจ าวัน 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน 
336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน     
347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
    

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

 
(2) 
(3) 
(2) 
(2) 
(3) 

- วิชาเลือก 
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต จากรายวิชาข้างต้น หรือ
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 
 

(2) 
(3) 
(2) 
(2) 
(3) 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
322-101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
 
322-102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
324-101  เคมีทั่วไป 1 
324-102  เคมีทั่วไป 2 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
330-101  หลักชีววิทยา 1 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                           

26  หน่วยกิต 
(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(3) 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
- เปลี่ยนชื่อวิชา เป็น แคลคูลัส 1 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชา เป็น แคลคูลัส 2 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 

26  หน่วยกิต 
(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(3) 
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332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                           
332-112  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 
 

(1) 
(3) 
(1) 
 

- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 

(1) 
(3) 
(1) 

2)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 
 
316-201  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 
316-301  สมบัติของวัสดุ 1 
316-302  สมบัติของวัสดุ 2 
316-303  การตรวจสอบวัสดุ 1 
 
316-304  การตรวจสอบวัสดุ 2 
 
316-305  แผนภาพสมดุลของเฟส                   
316-311  วัสดุเซรามิกส์ 
316-321  โลหะวิทยา 
316-322  การสกัดทางโลหะวิทยา 
316-401  โครงสร้างผลึกของของแข็ง 
316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 
317-301  ปฏิบัติการสมบัติของ 
             วัสดุ  1 
317-302  ปฏิบัติการสมบัติของ 
             วัสดุ  2 
317-303  ปฏิบัติการการตรวจสอบ 
             วัสด ุ
317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 
324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 
324-233  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
324-243  เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
324-313  เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น    
342-301  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
347-202  สถิติพ้ืนฐาน 
             

54 หน่วยกิต 
 
 

(3) 
(3)  
(3) 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 

2)  กลุ่มวิชาบังคับ 
2.1 แผนการศึกษาปกติ 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุ 1 
- เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุ 2 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- คงเดิม 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับเป็นวิชาเลือก 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น ปฏิบัติการการ
หาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- ยกเลิก 
- คงเดิม 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 347-201 
  และปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

 
51 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 

(3) 
(3)  
(3) 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
- 

(3) 
(3) 
(3) 
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เพิ่มรายวิชาใหม่  2  วิชา 
317-472 สหกิจศึกษา (ส าหรับ
แผนสหกิจศึกษา) 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 
 

 
(6) 
 

(3) 

3) กลุ่มวิชาเลือก 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่ง
เปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์ หรือ 
ภาควิชาอ่ืน หรือ คณะอ่ืน จ านวน 19 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา 
วัสดุศาสตร์ 
316-306  วัสดุแม่เหล็ก   
316-307  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ส าหรับวัสด ุ
316-308  เทคโนโลยีเมมเบรน 
316-309  การเตรียมสัมมนาทาง 
             วัสดุศาสตร ์
313-312  เทคโนโลยีซีเมนต์ 
 
316-323  การกัดกร่อนและการ 
             ป้องกันการกัดกร่อน 
316-402  วัสดุกึ่งตัวน า                
316-403  วัสดุผสมและกระบวน 
             การผลิต 
316-404  กระบวนการชุบเคลือบผิว 
316-405  วัสดุนาโน 
316-406  วัสดุอุตสาหกรรม 
 

19 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
(3) 
(2) 
 

3) กลุ่มวิชาเลือก 
3.1 แผนการศึกษาปกติ 
3.2 แผนสหกิจศึกษา 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  
ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์  
หรือภาควิชาอ่ืน  หรือคณะอื่น  
จ านวน  22  หน่วยกิต ส าหรบั
แผนการศึกษาปกติ หรือ 19  หน่วย
กิต ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา 
วัสดุศาสตร์ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- คงเดิม 
 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต และเพ่ิม
จ านวนปฏิบัติการ 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

 
22 หน่วยกิต 
19 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
(3) 
 (3) 
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316-407  อุตสาหกรรมอัญมณี  
316-408  ของแข็งอนินทรีย์ 
316-409  หัวข้อพิเศษทาง 
             วัสดุศาสตร์        
316-411  วัสดุอิเล็กโตรเซรามิกส์    
316-412  เซรามิกส์ชีวภาพ                
316-413  วิทยาศาสตร์แก้ว 
 
316-414  วิทยาศาสตร์เครื่องดินเผา 
             ขาว 
 
316-415  หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์ 
316-421  หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา  
316-431  สิ่งทอเทคนิค                              
316-432  การจัดการและการผลิตใน  
             อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
316-433  วัสดุพอลิเมอร์ส าหรับ 
              เทคโนโลยีชั้นสูงและ 
              การประยุกต์ 
316-434  หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์  
316-482  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 
317-471  การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 
317-472  สหกิจศึกษา 
 
317-492  โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201  เคมีกับความปลอดภัย 
324-451  ปิโตรเคมี                

(2) 
(3) 

 (1-3) 
 

(3) 
(3) 
(2) 
 

(2) 
 
 

(1-3) 
(1-3) 
(3) 
(3) 
 

(3) 
 
 

 (1-3) 
(1) 
(1) 
(6) 
 

(3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(3) 

- ยกเลิก 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน เพิ่ม
จ านวนหน่วยกิต และเพ่ิมฏิบัติการ 
- เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น วิทยาศาสตร์
ของเครื่องดินเผาขาว เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต และเพ่ิมปฏิบัติการ 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
 
- ยกเลิก 
 
 
- ยกเลิก 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
- ย้ายไปหมวดวิชาบังคับ ส าหรับ
แผนสหกิจศึกษา 
- คงเดิม 
 
เพิ่มวิชาใหม่   4  วิชา 
316-313  วัสดุสิ่งแวดล้อม 
316-322  การสกัดทางโลหะวิทยา 
316-324  เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 
316-407  วัสดุทนไฟ 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
- คงเดิม 
- ลดจ านวนหน่วยกิต และ ปรับ

- 
(3) 

(1-3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
 

(3) 
 
 

(1-3) 
(1-3) 

- 
- 
 
- 
 
 
- 

(1) 
(1) 
- 
 

(3) 
 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
 
 

(2) 
(2) 
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324-471  เคมีอุตสาหกรรม 
324-472  เคมีสภาวะแวดล้อม 
 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
ฟิสิกส์ 
332-291  เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
340-431  วิทยาศาสตร์การยาง 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-321  เทคโนโลยีลาเท็กซ์ 
342-322  ยางและเทคโนโลยียาง 
342-331  พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 
342-422  ยางสังเคราะห์ 
342-431  การเสื่อมสภาพของ 
             พอลิเมอร์ 
342-441  เทคโนโลยีพลาสติก 
 
342-443  สีและสารเคลือบผิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 
(3) 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 

(3) 
 
 
 

(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น เคมีสิ่งแวดล้อม 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
ฟิสิกส์ 
- คงเดิม 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ยกเลิก 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-332 
- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-334 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-440 และ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-436 
 
เพิ่มวิชาใหม่   6  วิชา 
342-220 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง 
342-434 วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์ 
342-435 เส้นใยและสิ่งทอ 
342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร์ 
342-439 พลาสติกชีวภาพ 
342-442 การจัดการและการผลิตใน  

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
 
 

 
(2) 
(3) 
 
 
 
 

(2) 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 

(2) 
- 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 
 

(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554    กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
227-354  การจัดการการผลิตและ  

 การด าเนินงาน 
237-203  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
237-302  การข้ึนรูปโลหะ 
237-404  วัสดุทนไฟ 
237-405  การเลือกวัสดุและ 
             กระบวนการ     
237-430  เทคโนโลยีวัสดุอนุภาค 
237-481  วัสดุส าหรับเทคโนโลยี 
             พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
237-482 การน าของเสียกลับมาใช้

ใหม่ 
 

 
 

(3) 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 

(3) 
(3) 
 

(3) 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 225-347 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 238-203 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 

 
- ยกเลิก 
 
เพิ่มวิชาใหม่   2  วิชา 
225-441  การจัดการธุรกิจส าหรับ 
             วิศกรและการเป็นผู้ 
             ประกอบการ 
226-215  กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 
 

 
 

(3) 
 

(3) 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

(3) 
 
 

(2) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
เรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดย 
สาขาวัสดุศาสตร์ 
316-200  วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

- คงเดิม 
 
เพิ่มรายวิชาใหม่  1  วิชา 
316-202 วัสดุธรรมชาติ 
 

6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
(2) 
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ภาคผนวก   
 

ฉ. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
001-101 อาเซียนศึกษา   3(2-2-5) 30 30 10 50 10 - - - 100 
001-131 สุขภาวะกายและจิต    3(2-2-5) 15 50 20 - - 30 - - 100 
347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 45 40 5 - 10 10 Lab 35 100 
345-101  คอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์   

3(2-2-5) 30 40 5 - - 5 Lab 
 

50 100 

345-102  คอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรม  

3(2-2-5) 30 30 - 5 5 10 Lab 
 

50 100 

874-192  กฎหมายเพื่อการ
ประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 45 50 15 - 15 20 - - 100 

890-101  การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 30 30 15 - - - 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 
15% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 (Collaborative learning 
group) 15% 

3. การเรียนรู้แบบใช้เกมส ์
   (Games) 5% 
 

55 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning    

  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

890-101  การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ต่อ) 

       4. การเรียนรู้แบบทบทวนโดย
ผู้เรยีน (Student-led review 
session) 5% 

5. Guided practices 15% 

  

890-102  การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 35 - - 100 

890-211 เสริมทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6) 45 50 5 10 - - 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    (Collaborative learning 

group) 35% 

35 100 

890-214 เสริมทักษะด้านการ
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 30 50 20 - - 10 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 

    นักศึกษา/วิเคราะห์ประเด็นที่
ก าหนด และจับกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อสรุปและ
น าเสนอต่อช้ันเรยีน 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning 
group) นักศึกษาจับกลุ่มศึกษา
หัวข้อท่ีสนใจน าเสนอต่อช้ันเรียน 

20 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

890-214 เสริมทักษะด้าน
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

       3. การเรียนรู้แบบผังความคิด 
(Concept mapping) นักศึกษา
วางแผนออกแบบผังความคิด เพื่อ
พัฒนาเป็นหัวข้อน าเสนอ 

  

890-221 การปรับปรุงการ
อ่านภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6) 45 50 5 - - 10 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 15% 
(Collaborative learning group)   

3. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก 5% 
    (Keeping journals or logs)  

35 100 

890-222 การอ่าน
ภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจ าวัน 

3(3-0-6) 45 40 - - - 20 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning group) 
ได้แก่ Group work 20% และ 
Group presentation 20% 

40 100 

890-223 การอ่าน
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 45 50 10 - - 10 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 

2. การเรียนรู้แบบผังความคิด 
   (Concept mapping) 

30 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

890-224  การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด  
(Think-Pair-Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    (Collaborative learning group) 

10 100 

890-226 ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตจริง 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 15 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด  
(Think-Pair-Share) 10% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    (Collaborative learning group) 

10% 

20 100 

890-227 การเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

3(3-0-6) 45 40 - - - 40 1. การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
     (Collaborative learning group) 

20 100 

890-231  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

3(3-0-6) 45 45 5 - - - 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    (Collaborative learning group) 

35% 

50 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

890-241 การฟังและพูดเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น 

3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด  
(Think-Pair-Share)  

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   (Collaborative learning group)  

10 100 

890-245  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธรุกิจ 

3(3-0-6) 45 50 - - - - 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group)  50% 

50 100 

890-251 การอ่านงานเขียน
วิชาการอังกฤษ 

3(3-0-6) 45 40 - - - - 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 10% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น group work, 
presentation 40% 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรยีน 
(Student-led review sessions) 10%     

60 100 

890-252 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) 45 40 - - - 40 1. การเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 

20 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 
  

รหัสรายวิชา/ชื่อ
รายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

890-261 ภาษาอังกฤษ
ในที่ท างาน 

3(3-0-6) 45 30 15 - - - 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-
Pair-Share) 20% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative  
learning group) ได้แก่ Role play 15% 
และ Presentation 15% 

3. การเรียนรู้แบบใช้เกมส ์(Games) 5% 

55 100 

890-351  ทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

3(3-0-6) 45 40 10 - - 20 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-
Pair-Share) 10% 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 10% 

30 100 

890-361 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสมคัรงาน 

3(3-0-6) 45 15 20 30 - 15 - การฝึกโดยใช้บทบาทสมมต ิ
- การน าเสนอผลการค้นคว้า 
- การฝึกปฏิบตั ิ

20 100 

895-101  พฤติกรรม
ศาสตร์      

3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10 - - 100 

895-125 การใช้
ภาษาไทย 

3(2-2-5) 30 40 30 - - - ฝึกปฏิบัต ิ 30 100 

895-135 
สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 

3(2-2-5) 30 50 20 15 5 10 - - 100 159 
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    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

895-171 ภูมิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

3(2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 

895-203  จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 
895-205  เศรษฐศาสตร์และ
การปกครอง   

2(2-0-4) 30 40 20 10 10 20 - - 100 

895-303  เศรษฐศาสตรเ์พื่อ
ชีวิต 

3(3-0-6) 45 50 15 15 10 10 - - 100 

895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา 
หรือ นันทนาการ 

1(x-y-z) - 10 10 - - - ปฏิบัติการ/ฝึกทักษะ 80 100 

หมวดวิชาเฉพาะ 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 40 - - - รายงาน 10 100 
316-301 สมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 45 50 20  - - 30 - - 100 
316-302 สมบัติของวัสดุ 2  3(3-0-6) 45 50 20 - - 30 - - 100 
316-303 การหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุ 1  

3(3-0-6) 45 50 20 - - 10 รายงานและน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 

20 100 

316-304 การหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุ 2  
 

3(3-0-6) 45 50 20   20 รายงาน 10 100 
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    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

316-305 แผนภาพสมดลุของ
เฟส  

2(2-0-4) 30 50 30 - - - รายงานและน าเสนอ 20 100 

316-306 วัสดุแมเ่หล็ก 3(3-0-6) 45 50 36  - - - รายงานและน าเสนอ 14 100 

316-307 โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าหรับวสัด ุ 

3(3-0-6) 45 40 20 - - 20 ฝึกปฏิบัตริายงานและน าเสนอ 20 100 

316-308 เทคโนโลยีเมมเบรน  3(3-0-6) 45 50 20 - - 10 รายงานและน าเสนอ 20  
316-309 การเตรียมสัมมนา
ทางวัสดุศาสตร ์ 

2(1-2-3) 30 50 
 

30 
 

- - - รายงานและน าเสนอ 20 100 

316-311  วัสดุเซรามิกส ์ (3-0-6) 45 40 30 10 - 20 - - 100 
316-312  เทคโนโลยีซีเมนต ์ 3(2-2-5) 45 40 30 30 - - - - 100 
316-313 วัสดสุิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 45 50 10 - - 15 รายงานและน าเสนอ  แบบฝึกหัด 25 100 
316-321 โลหะวิทยา 3(3-0-6) 45 50 30 - - 10 รายงาน 10 100 
316-322 การสกัดทางโลหะ
วิทยา  

3(3-0-6) 45 50 30 - - - รายงานและน าเสนอ 20 100 

316-323 การกัดกร่อนและ
การป้องกันการกัดกร่อน  

3(3-0-6) 45 50 10 - - 10 รายงานและน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 

30 100 

316-324 เทคโนโลยีโลหะผง
วิทยา  

3(3-0-6) 45 50 30 - - - รายงานและน าเสนอ 20 100 
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    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

316-401  โครงสร้างผลึกของ
ของแข็ง  

3(3-0-6) 45 50 10 - - 20 แบบฝึกหัด 20 100 

316-402 วัสดุกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 45 50 20 - - 20 รายงานและน าเสนอ 10 100 
316-403 วัสดุผสมและ
กระบวนการผลติ  

3(3-0-6) 45 50 
 

33 
 

- - - รายงานและน าเสนอ 17 
 

100 

316-404 กระบวนการชุบ
เคลือบผิว  

3(3-0-6) 45 50 27 - - 10 รายงานและน าเสนอ 13 100 

316-405 วัสดุนาโน  3 (3-0-6) 45 50 27 - - 10 รายงานและน าเสนอ 13 100 
316-406 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 45 50 30 - - - รายงานและน าเสนอ 20 100 
316-407 วัสดุทนไฟ 2(2-0-4) 30 50 37 - - - รายงานและน าเสนอ 13 100 
316-408  ของแข็งอนินทรีย์   3(3-0-6) 45 50 10 - - 10 รายงานและน าเสนอ 

แบบฝึกหัด 
30 100 

316-409 หัวข้อพิเศษทาง 
วัสดุศาสตร์  

1-3(x-y-z) 15-45 50 
 

20 
 

- - 10 รายงานและน าเสนอ 20 
 

100 

316-411 วัสดุอิเล็กโทร- 
เซรามิกส์  

3(3-0-6) 45 50 20 - - 10 รายงานและน าเสนอ 20 100 

316-412 เซรามิกส์ชีวภาพ  3(3-0-6) 45 50 20 - - 10 รายงานและน าเสนอ 20 100 
316-413  วิทยาศาสตร์แก้ว  3(2-2-5) 45 40 30 30 - - - - 100 162 
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    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

316-414  วิทยาศาสตร์ของ
เครื่องดินเผาขาว  

3(2-2-5) 45 40 30 30 - - - - 100 

316-415 หัวข้อพิเศษทาง 
เซรามิกส ์ 

1-3(x-y-z) 15-45 50 
 

20 
 

- - 10 รายงานและน าเสนอ 20 
 

100 

316-421 หัวข้อพิเศษทาง 
โลหะวิทยา  

1-3(x-y-z) 15-45 50 
 

20 
 

- - 10 รายงานและน าเสนอ 20 
 

100 

316-481 สัมมนาทาง 
วัสดุศาสตร์ 1  

1(0-2-0) 0 0 - - - 70 รายงานและน าเสนอ 30 100 

316-482 สัมมนาทาง 
วัสดุศาสตร์ 2  

1(0-2-0) 0 0 - - - 70 รายงานและน าเสนอ 30 100 

317-301 ปฏิบัติการสมบัติ
ของวัสดุ 1  

1(0-3-0) 0 0 - - - - Lab รายงานและน าเสนอ 100 100 

317-302 ปฏิบัติการสมบัติ
ของวัสดุ 2  

1(0-3-0) 0 0 - - - - Lab รายงานและน าเสนอ 100 100 

317-303 ปฏิบัติการการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

1(0-3-0) 0 0 - - - - Lab รายงานและน าเสนอ 100 100 

317-471 การฝึกงานทาง 
วัสดุศาสตร์  

1(0-6-0) - - - 50 10 10 รายงานและน าเสนอ 30 100 
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    แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning    
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

317-472 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) - - - 50 10 10 รายงานและน าเสนอ 30 100 
317-491 โครงงานทาง 
วัสดุศาสตร์ 1  

3(0-9-0) - - - 70 - - รายงานและน าเสนอ 30 100 

317-492 โครงงานทาง 
วัสดุศาสตร์ 2  

3(0-9-0) - - - 70 - - รายงานและน าเสนอ 30 100 

322-101  แคลคูลัส 1                       3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-102  แคลคูลัส  2                      3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
324-101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย  2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 
324-451 ปิโตรเคมี  2(2-0-4) 30 50 10 - 5 25 รายงาน/น าเสนอ 10 100 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 ท ารายงานและน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 10 100 
325-101 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-102 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
330-101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 70 30 - - - - - 100 
331-101  ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา 

1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 164 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 
  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

332-102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                   3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์
พื้นฐาน 1       

1(0-2-0) - - - - - - lab 100 100 

332-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์
พื้นฐาน 2       

1(0-2-0) - - - - - - lab 100 100 

347-201  สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 45 25 - - - 25 Lab 50 100 
342-220 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 45 50 20 - - 15 แบบฝึกหัดและน าเสนอหน้าช้ัน  15 100 
342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์        2(2-0-4) 30 50 15 - 10 10 รายงาน/น าเสนอ 15 100 
342-334 การเสื่อมสภาพของ 
พอลิเมอร์           

2(2-0-4) 30 50 20 - - 15 - 15 100 

342-434 วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์     2(2-0-4) 30 50 30 - 10 - รายงานและน าเสนอ 10 100 
342-435 เส้นใยและสิ่งทอ           2(2-0-4) 30 50 25 - 10 - รายงานและน าเสนอ 15 100 
342-436 สีและสารเคลือบผิว       2(2-0-4) 30 50 30 - 10 - รายงานและน าเสนอ 10 100 
342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร์     2(2-0-4) 30 50 20 - - 10 ค้นคว้า น าเสนอ ดูงาน 20 100 
342-439 พลาสติกชีวภาพ           2(2-0-4) 30 50 35 - - 15 - - 100 
342-440 เทคโนโลยีพลาสติก        2(2-0-4) 30 60 25 - - 5 รายงานและ น าเสนอ 10 100 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนช่ัวโมง

ตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย  
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
  

แบบใช้
ปัญหา 

เป็นฐาน 
  

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวน 
การคิด 

  

แบบอ่ืนๆ 
  

  ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
ร้อยละ 

ระบ ุ
การจัดการเรยีนรู ้

ระบ ุ
ร้อยละ 

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้คณะ/
ภาค/หลักสูตรอื่น 

          

316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 30 47 40    รายงานและน าเสนอ 13 100 
316-202 วัสดุธรรมชาติ  2(2-0-4) 30 50 20   10 รายงานและน าเสนอ  แบบฝึกหัด 20 100 

 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 
                 หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร   
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ภาคผนวก   
 

ช. ตารางเปรียบเทยีบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์  สิงห์ใจ  
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ที่ระบุว่า ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 50 %ตรงนี้คิดอย่างไร? เพราะหากสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลักทุกวิชาหรือสอน
โดยใช้ภาษอังกฤษในบางวิชา สัดส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่นา่จะเกินร้อย
ละ 50 
 

 
 
 
 
 
- การจัดการเรยีนการสอน จะด าเนนิการดังนี ้

1) ใช้เอกสารประกอบการสอน (บรรยาย) 
เป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด  

2) บรรยายภาษาอังกฤษบางหัวข้อในแต่ละ
รายวิชา 

3) โจทย์แบบฝึกหดั/รายงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
1.3 วัตถุประสงค ์
น่าจะเพิ่มข้อ 7) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวสัดุศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยเน้นจดุเด่นทางดา้นอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยาง เคมี และพลาสติก  
 

 
- ข้อความดังกล่าวมีอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อ 1) 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 
2.9 การจัดการเรียนการสอน 
เป็นเรื่องที่ดีมาก หากมีรายวิชาที่เน้น  active learning ไม่น้อยกว่า 
60% หลักสตูรจะมีกิจกรรมหรือการด าเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้
บรรลตุามนี้ และมีกี่วิชาที่จะท าแบบนี้ได ้ไม่อย่างน้ันแล้วก็จะเป็นการเขียน
ขึ้นมาลอยๆ แล้ว ไมม่ีวิชาไหนท าแบบน้ันจริงได ้
3.1 หลักสูตร 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
น่าจะย้ายวิชา 316-322 การสกัดทางโละวิทยา ไปอยู่ในกลุ่ม วิชาเลือก เพราะ
เป็นวิชาเฉพาะด้านทางโลหะ แล้วเอาวิชาพื้นฐาน เช่น 237-203 อุณหพล
ศาสตร์ของวัสดุ หรือ 342-320 พื้นฐานเทคโนโลยียาง มาเป็นวิชาบังคับแทน
วิชานี ้
 

 
 
- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเนน้ active 
learning แสดงในภาคผนวก ง และรายวิชาที่
สาขาฯ จัดสอนเอง จะเน้น active learning 
100% โดยมีกิจกรรม/รูปแบบด าเนินการ 
ดังนี ้
1) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
2) ท าแบบฝึกหัดและอภิปรายร่วมกนั 
3) ท าโครงงานย่อย (mini project) 
4) ท าปฏิบัติการ เช่น ฝึกการขึ้นรูปเซรามิกส ์
5) ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย 

- ปรับรายวิชา 316-322 การสกัดทางโลหะ
วิทยา ไปอยู่ในกลุ่ม วิชาเลือก 

- การศึกษาเรื่อง อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ มีอยู่
ในรายวิชา 324-222 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ี
เพียงพอส าหรับวสัดุศาสตร ์

- พื้นฐานทางด้านยางมีในรายวิชา 342-301 
วิทยาศาสตร์พอล-ิเมอร์ จึงคงรายวิชา 342-
320 พื้นฐานเทคโนโลยียาง เป็นวชิาเลือก
เฉพาะส าหรับนักศึกษาที่ต้องการท างาน
ทางด้านนี้ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ในภาพรวมแล้ว การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ ตอบสนองและ
เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และน่าจะสามารถ
สร้างบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิดของหลักสตูรได้  
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักสตูรปรับปรุงที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วดังต่อไปนี ้

1. การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ไดพ้ิจารณาใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่
ของ สกอ. ที่ประกาศออกมาในช่วงปลายปี 2558 นี้แล้วหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. พ.ศ. 2558 

2. หลักสตูรมีนโยบายที่จะพัฒนารวมแนวทางการบริหารจัดการแบบ
ก้าวหน้าเข้ามาเพิม่เตมิด้วยหรือไม ่

- บริหารจดัการตามนโยบายของคณะฯ โดย
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่มีคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่
ก าหนด สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
บัณฑิตศึกษาไดไ้ปพร้อมกัน 

 
3. หลักสตูรมีนโยบายที่จะขยายไปสูก่ารเป็น International Program 

หรือไม่ (เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) 
- มีแนวทางโดยการปรับปรุงการจัดการเรยีน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยไม่น้อย
กว่า 30%  

- มีรายวิชาเลือกจาก AUN ให้นักศึกษาเลือก
เรียนได ้

- รับนักศึกษาจากโครงการแลกเปลีย่นฯ มาท า
โครงงาน 

 
4. การพัฒนาหลักสูตรไดมุ้่งเน้นในการพัฒนาบัณฑติให้มีคณุลักษณะบณัฑิต

ไทยท่ีพึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน หรือไม่ อย่างไร 
- พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยปรับปรุง
ตามข้อ 3 และพัฒนาบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
1)  มีความรู้ด้านวัสดุประเภทต่าง ๆ  เช่น  

เซรามิกส์  โลหะ  และพอลิเมอร์  อย่าง
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูงได ้

2)  มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลได้อยา่งเป็นระบบและ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค ์

4)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ๆ ด้วยตนเองได ้และสามารถ
สร้างสรรค์งานขึ้นเองได ้

5)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาศัยทักษะในการบริหารจดัการและการ
สื่อสาร 

6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงาน
ทางด้านวัสดุศาสตร์ได-้ 

 
5. ผู้พัฒนาหลักสูตรควรจะพิจารณาตอบค าถามให้ได้ว่า “หลักสูตรนี้ โดด

เด่นและแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆในประเทศ และในกลุม่ประชาคม
อาเซียน หรือไม่ อย่างไร?” 

- หลักสตูรนี้เน้นให้นักศึกษาได้ทดลองและ
ปฏิบัติจริง ใช้เครื่องมือเดียวกับเครื่องมือวิจัย 
และมีวิชาโครงงานท่ีฝึกให้นักศึกษาได้ท าวิจัย
ลักษณะเดียวกับวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา และฝึกให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห ์

 
6. หลักสตูรได้มีการบรรจุวิชาเลือกที่จะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น 

หรือไม่ อย่างไร 
- มีรายวิชาเลือกทางด้านยางและเซรามิกส์ ซึ่ง
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น 

7. การปรับปรุงหลักสูตรได้อ้างอิงและพิจารณาข้อคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น นศ.ที่จบการศึกษาไปแลว้ และผู้ใช้งานบัณฑติ ในภาพรวมแล้ว
หรือไม ่

- มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิต
ใหม่ และน าข้อมลูมาประกอบการปรับปรุง
หลักสตูร 

8. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาและประเมินการสอนที่เน้นแบบ 
Active Learning > 60%  

- เน้นแบบ active Learning > 60% หมายถึง 
มีรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบน้ี 
จ านวน 60% ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
มีกิจกรรม/รูปแบบด าเนินการ ดังนี ้
1) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 
2) ท าแบบฝึกหัดและอภิปรายร่วมกนั 
3) ท าโครงงานย่อย (mini project) 
4) ท าปฏิบัติการ เช่น ฝึกการขึ้นรูปเซรามิกส ์
5) ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย 

- ประเมินการสอนโดยให้คะแนนจากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อ 1-5 ตามสัดส่วนท่ี
ระบุในรายวิชา และสอบข้อเขียน 
 

9. ในการจัดท าการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านนั้น ได้พิจารณาจดัท า
เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงความโดดเด่น
และความเฉพาะดา้นของหลักสตูร หรือไม่  

 

- การจัดท าการพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละ
ด้าน ได้จดัท าเพื่อตอบสนองต่อปรชัญา 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงความโดด
เด่นและความเฉพาะด้านของหลักสูตร 

- เน้นให้นักศึกษามีความพร้อมทางทักษะทั้ง 5 
ด้าน 

10. ในเล่มหลักสตูรยังมีข้อผิดพลาดอยู่ในหลายแห่ง ขอให้พิจารณาปรบัแก้ไข
ให้ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนท่ีจะน าเข้าเสนอในขั้นตอนต่อไป 

 

- ปรับตามข้อเสนอของผู้ทรงคณุวุฒิ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร. เรืองเดช ธงศรี 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)   
 

จากข้อสังเกตจะพบว่าล าดบัและความต่อเนื่องระหว่างความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับวัสดุศาสตร์หรือวสัดุวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นเรื่องส าคญัมาก จากแผน การศึกษาพบว่า การจัดรายวิชาในปีท่ี 1 และ 2 
เหมาะสมแล้ว แต่หากพิจารณาความเช่ือมโยงจากความรู้พื้นฐานทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์กบัวัสดุศาสตร์ หรือวัสดุวิศวกรรม- ศาสตร์ พบว่า
ความต่อเนื่องหรือล าดับจากความรู้และความ 
เข้าใจพ้ืนฐาน ไปสูส่าขาวิชาวัสดศุาสตร์ในแขนงต่างๆ เช่น  
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และ โลหะวทิยา ในระดับช้ันปีท่ี 3 และ 4 เปน็ดังน้ี 

(1) เนื้อหาวิชาในปี 1 และ 2 เหมาะสมและพอเพียงส าหรับการเรียนรู้
เพิ่มเตมิในสายวิชาพอลิเมอร ์

(2) ความรู้พื้นฐานส าหรับสายวิชาโลหะและเซรามิกส์ที่ควรต้องมีก่อน 
เช่น โครงสรา้งผลึกของแข็งหรือวัสดุ อุณหพลศาสตร์วสัดุ แผนภาพ
สมดลุของเฟส และ สมบตัิของวัสดุ ทั้งนี้แม้ว่าบางหัวข้อจะมีใน
รายวิชาในปีท่ี 1 และ 2 แล้วก็ตาม ควรจัดให้มีวิชาเหล่านี้ท่ีเน้น
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนก่อนท่ีจะไดเ้รียนวิชา
จ าเพาะด้านโลหะและเซรามิกส์ตอ่ไป 

(3) ส าหรับวิชาการตรวจสอบวัสดุนั้นอาจจัดไว้หลังวิชาจ าเพาะด้านโลหะ 
เซรามิกส ์พอลิเมอร์ ก็ได้ เพราะเมื่อผู้เรยีนรู้จักวัสดุศาสตร์ต่างๆ
เพียงพอแล้วจะเข้าใจและเห็นความส าคญัของการตรวจสอบวัสดุได้
เป็นอย่างด ี

(4) กลุ่มวิชาเลือกที่เปดิสอนส าหรับปทีี่ 3 และ 4 ของทั้งหลักสูตรวสัดุ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์น้ันมีแม้จะมจี านวนมาก แตม่ี
ข้อสังเกตว่า จ านวนวิชาส าหรับผูเ้รียนท่ีสนใจดา้นโลหะวิทยาจะมี
ทางเลือกน้อยเกินไป 

 

 
 
 
- โครงสร้างผลึกของวัสดุมีอยู่ในรายวิชา 316-
201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่
เพียงพอต่อการเรยีนในวิชาถัดไป ส่วน
รายวิชา 316-401 โครงสร้างผลึกของ
ของแข็ง เป็นราย วิชาขั้นสูง เนื้อหารายวิชา
ส่วนใหญ่มากกว่า 50% ค่อนข้างลึก  

- กลุ่มวิชาเลือกที่เปดิสอนส าหรับปทีี่ 3 และ 4 
นักศึกษาสามารถลงเรียนรายวิชาทางด้าน
โลหะเพิ่มเติมจากคณะวิศวกรรมศาสตรไ์ด้ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1. Page 1. ช่วยตรวจสอบหัวข้อ 5.2 (ถ้าใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ภาษาองักฤษ
จะต้องน้อย กว่า 50 %)  

 

 
 
 
- แก้ไขเป็น “ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ” 

2. Page 7. ช่วยระบุให้ชัดเจนวา่ 895-xxx เป็นรหสัวิชาอะไร เป็นวิชา 
lecture/lab: 1(x-y-z) เท่าไร  

 

- 895-xxx เป็นรายวิชาพลศึกษา นกัศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมคัรใจ จึง
ก าหนดรหสัเป็น xxx ส่วนหน่วยกติที่ก าหนด
เป็น 1(x-y-z) เป็นการก าหนดหนว่ยกิตใน
ภาพรวมเนื่องจากแต่ละรายวิชามกีารก าหนด
ช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง 
ไม่เท่ากัน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. Page 9. วิชา 342-332 ช่วยตรวจสอบว่าช่ือวิชา(ภาษาไทย) นั้นถูกต้อง

แล้วหรือไม ่ 
 

- ถูกต้องแล้ว 
 

4. Pages 14. หัวข้อ 2.1 จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องระบเุวลาเป็น 08.00-16.30 น  
 

-  จ าเป็น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 
 ช่วงเวลาราชการปกต ิ

5. Page 15. ฝากคณะกรรมการ discuss กันว่าจ านวน นศ ที่รับได้ใน
ปัจจบัุนปีละเท่าไร และในปี 2560, …… จะรับครบจ านวน 40 คน ได้
หรือไม ่ 

 

- ปัจจุบันรับนักศึกษาปลีะ 40-50 คน ดังนั้นใน
ปี 2560 จึงสามารถรับนักศึกษาได้ครบ 40 
คน 

 
6. Page 14 หัวข้อ 1.3 และ page 16 หัวข้อ 2.8 เหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร  
 

- ข้อ 1.3 เป็นการเทียบโอนหน่วยกติเมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภายใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ส่วน ข้อ 2.8 
เป็นการเทียบโอนรายวิชาเมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

 
7. Page 17. ฝากคณะกรรมการช่วย discuss หัวข้อ 3.1.2 (ก) กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ = 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ = 12 หน่วยกิต ว่าพอจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหม 

 

- ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็น
ข้อก าหนดของคณะฯ 

 

8. Page 19. ฝากคณะกรรมการช่วย discuss ว่าวิชาเลือก = 4 หน่วยกิต 
จะท าให้การลงทะเบียนซับซ้อนหรือไม 

ไม่ซ้ าซ้อน เนื่องจากมรีายวิชาเลือกให้เลือก
เรียนจ านวนมาก และไมส่ามารถลงเรียนใน
รายวิชาเดมิได ้
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ภาคผนวก 
 

ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรีใหม่  
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 367(5)/2558  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558   
จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2558” 

 
ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  ซึ่งเข้าศึกษาในหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ 

พ.ศ. 2552  และบรรดาความในระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมี
ความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหารหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด

อยู่ 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัย หรือคณะกรรมการหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษา

ศึกษาอยู่ 
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชา

นั้น 
“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”      หมายความว่า   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ 5  การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวิธีดังนี้ 
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 5.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งด าเนินการ
โดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  
 5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ได้แก่ 
                    5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง   
 5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
 5.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 
 5.4 การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
 5.5 วิธีอ่ืน ๆ  ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
 6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  เรื้อรังท่ีแพร่กระจายได ้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
       ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด และ

รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

ข้อ 9 ระบบการศึกษา 
9.1  มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชาต่าง ๆ    

คณะหรือภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษาในวิชาการด้าน
นั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ  มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้    ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  โดยให้มี
จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการ
เรียนการสอน  ดังนี้ 



176 

 

 9.3.1  ภาคทฤษฎี   ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.2  ภาคปฏิบัติ   ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกต ิหรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 – 45  ชั่วโมง  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.3  การฝึกงาน  การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.4  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
   9.3.5  การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็น
หลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา  เช่น  รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใช้เวลา  2 – 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียน  ให้นับเป็นหนึ่ง
หน่วยกิต 
 9.3.6  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 9.4  คณะเจ้าของรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 
  

ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
10.1 การลงทะเบียนเรียน 

 10.1.1  ก าหนดวัน เวลา สถานที ่และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
            10.1.2  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือพ้นก าหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษา
นั้น 
            10.1.3  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  ต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 10.1.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 10.1.5  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 
22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต  
 10.1.6  ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเว้นนักศึกษาในภาวะ
รอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 10.1.7  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 
10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว
เป็นโมฆะ 
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 10.1.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
 10.1.9  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระท าภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

10.2  การถอนรายวิชา 
 10.2.1  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 
 10.2.1.1  ถ้าถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 10.2.1.2  ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือเม่ือพ้นก าหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน  และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะ
ได้สัญลักษณ ์W  
 10.2.1.3  เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W  ตามข้อ 10.2.1.2 
แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากนักศึกษา 

ข้อ 11  การวัดและประเมินผล 
 11.1  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุก
ภาคการศึกษา  การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะเจ้าของ
รายวิชาจะก าหนด  ซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน  การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน  ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการสอบ
อาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น  
 11.2  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเข้ารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมที่
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
 11.3  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา  ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือ
สัญลักษณ ์
 11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ  มีความหมายดังนี้ 
       ระดับคะแนน            ความหมาย            ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
    A               ดีเยี่ยม  (Excellent)   4.0 
    B+            ดีมาก     (Very Good)       3.5 
    B              ดี      (Good)                    3.0   
    C+            พอใช้    (Fairly Good)           2.5 

C               ปานกลาง (Fair)                      2.0 
D+            อ่อน       (Poor)                     1.5 
D              อ่อนมาก   (Very Poor)             1.0 
E                ตก         (Fail)                      0.0 

 11.3.2  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
 11.3.2.1 รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิต แต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่นรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในระเบียบฯ ของคณะ  ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  G (Distinction)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
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  P (Pass)          หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้  
  F (Fail)    หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
    S (Satisfactory)    หมายความว่า  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
    U (Unsatisfactory) หมายความว่า  ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 

11.3.3  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดังนี้ 
           I (Incomplete)   หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  ใช้เมื่อ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  เห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  หรือใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความใน ข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและ
ประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ ์I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี
 W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  ตามความในข้อ 10.2.1.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้  หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
 R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
  การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกต ิสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน  E  หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก าหนด  หรือสัญลักษณ์  F  
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตาม
หลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป    หรือได้
สัญลักษณ์  G  หรือ  P  หรือ  S  มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสมได้   การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น  ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
 11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6  ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย  แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต่ าสุด ที่
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
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 11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ที่ได้
สัญลักษณ์  S  หรือ  U  แล้ว   ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า  โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
อีกมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตรใหม่ 
 11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม  ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์  G  หรือ P  แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00  
จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
 11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็น
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
 11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผล
ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
 11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ  คือ  ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่
ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น  หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
 11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา 
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน  และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+  D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง  
ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็น
ค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
 
 11.10 การทุจริตในการวัดผล  
 เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด  ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้น  หรือผู้ควบคุมการสอบ   รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผู้
นั้นสังกัดอยู่  ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับ
คะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหนึ่ง ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะเป็นผู้
พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
    

ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  ทั้งนี้ ไม่นับภาค

การศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
  สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
 12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต่  2.00 ขึ้นไป 
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 12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00 – 1.99 ใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้
จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
 12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่
ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
 12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่
ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  
 12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่
ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
 13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและ
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติให้ยึด
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือ
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้
พัก 
 13.1.2 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
 13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธิ์ได้รับการรับโอน  
หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม  ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม  และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยนักศึกษาต้อง
ด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติให้ย้ ายคณะ หรือ
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาค
ของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ หรือ
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัด  รายวิชานั้นจะต้องมี
ระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป  ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตร หรือ
สาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 
   

ข้อ 14 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับ
โอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษาและคณะต้องแจ้ งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 
 14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับโอนหรือเทียบโอน
บางรายวิชา  โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้า
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ศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษา
นั้น ๆ 
 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
 14.4 รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิ
ตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อ
ผลการศึกษารายวิชาที่นั้น ต่ ากว่ามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องที่ ให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ าอีกได้  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว 
 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
 14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน 
หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 
 14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า 
หรือสัญลักษณ์ S  
 14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
 14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
 14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
 14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
ตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
 14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้จ านวน
หน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น  แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 
standardized test) 
 14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก  CE  
(credits from exam) 
 14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงาน
อ่ืน ให้บันทึก CT (credits from training) 
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 14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 
 14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 

ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.2 การรับโอนนักศึกษา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้า
ศึกษา และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษาปกต ิทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
                15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา 
 

ข้อ 16 การลา 
 16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 

       16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งอาจจะ
อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได ้
 16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย  ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผัน
การสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร  
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว  โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือให้ยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่า
ขาดสอบก็ได ้
 16.2 การลาพักการศึกษา  
 16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  
ให้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
 16.2.2 การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครอง  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
 16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักไม่ได้  
เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3  และข้อ 16.2.4  
ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
 16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทาลัยก าหนด  



183 

 

 16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
 16.4 การให้พักการศึกษา  ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น  วินิจฉัยว่าป่วย 
และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และหรือเป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืน  
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 
 16.5 การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี  ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 16.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว  แต่มีผลสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ/หรือไม่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรก าหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสภาพ
นักศึกษาและช าระค่ารักษาสภาพ 
    

ข้อ 17 การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
 17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์  I  หรือ  R  ค้างอยู่ทั้งนี้ นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
 17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
 17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ  ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
 17.1.6 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้  
 17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
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 17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่
จะได้รับปริญญา  ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือ
ระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณีใช้
มาตรการรอการลงโทษ 
 17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ดังนี้ 
 17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น  
 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5  
 17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา   หรือปริญญา
เกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 17.5 ปริญญาที่ให้ส าหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ  
 17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตร  
 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 
ใบ 

 
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 

 18.1 นักศึกษาที่ ส า เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
 18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา 
และอธิการบดี 
 18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการ
พิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์
แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
 18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  เว้นแต่
เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ ากว่ามาตรฐานที่คณะหรือ
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ภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได้ และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
 18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 

ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
 19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ 
โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร     
 19.2 รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.1 ตายหรือลาออก 
 20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสภาพ 
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25  ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที ่1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที ่2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  ในภาคการศึกษาถัดไป  หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที ่3 
 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว  เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจ านวนปี
การศึกษาต่อเนื่องกัน  ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่  ส าหรับนักศึกษาที่รับ
โอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
 20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา  
 20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจ
ตีความ วินิจฉัยสั่งการ  และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด  
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บทเฉพาะกาล 

 
 ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 
มาใช้บังคับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปีการศึกษา 
2558 ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่     
 
                        (ลงชื่อ)        จรัล  สุวรรณเวลา 
      (ศาสตราจารย์จรัล  สุวรรณเวลา) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
ส าเนาถูกต้อง         

                 
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)                   วนิดา/พิมพ์/ทาน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก 
ฌ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 
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