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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 
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
ไม่มี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร 4  ปี 

   (มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะ      
ด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์)         

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

รหัสหลักสูตร 25510101104946 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............      
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2544   
 การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

           สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559
  ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 15(6)2563        
เมื่อวันที่12 มถิุนายน 2563 
  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 415Z5/2563) เมื่อวันที่  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

           ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566       
            (ระบุกรณีหลักสูตรที่ไม่ม ีมคอ.1) 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

          ระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา………………    
          (ระบุกรณีหลักสูตรมี มคอ.1)   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) พนักงานฝ่ายผลิต/ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
2) นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
3) นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาเอกชน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
5) ตํารวจวิทยาการ/พิสูจน์หลักฐาน
6) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านวัสดุ/วิทยาศาสตร์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธวชั 
ชนะด ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมวัสดุ 
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2557 
2553 
2551 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพรสดุา 
บ่มไล่ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2547 
2544 
2541 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายโกวทิ 
เลิศวิทยานนท์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
เทคโนโลยีเซรามิก 
วิศวกรรมเซรามิก 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2554 
2549 
2542 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเมธี  
พรมสวัสดิ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2557 
2550 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวนิต 
ทรายทอง  

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เคมี 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 

เคมี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2551 
2546 
2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

     จ านวน 151 รายวิชา ได้แก่ 
 

1) มหาวิทยาลัย จ านวน  2  รายวิชา ได้แก่  
 กลุ่มรายวิชาสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
  The King's Philosophy and Sustainable Development  
 กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ  
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship  

 
2) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
 388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
  Health for All  

 
3) สถาบันสันติศึกษา จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
 950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life  
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4) ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  
 061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai Dance  
5) ศูนยอ์าเซียนศึกษา จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
  ASEAN Studies  

 
6) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน  2  รายวิชา ได้แก่  
 กลุ่มรายวิชาสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  
 472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
  Local Arts and Fabric  
 472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข 1((1)-0-2) 
  Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  

 
7) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  86  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
 895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
  Good Citizens  

 

 กลุ่มรายวิชาสาระภาษาและการสื่อสาร  
 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  Essential English  
 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Everyday English  
 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
  English on the Go  
 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  English in the Digital World  
 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
  English for Academic Success  

 

 กลุ่มรายวิชาเลือกภาษาและการสื่อสาร  
 890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills  
 890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
  Reading All Around  
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890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
Strategic Reading for Greater Comprehension 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
Better Academic Texts Readers 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
English Pronunciation Through Songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
English Grammar for Real Life Communication 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
English Conversation 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Learning English Through Cultures 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
Google Translate Me 
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 890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
  English Twenty-Four/Seven  
 890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  English for Digital Literacy  
 890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4) 
  Winning English Test for Employment  
 890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
  Winning English Test for Higher Studies  
 891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Japanese  
 891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in Daily Life  
 891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in the Workplace  
 891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Chinese  
 891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in Daily Life  
 891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in the Workplace  
 891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Malay  
 891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Malay Conversation in Daily Life  
 891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
  Malay Conversation for Tourism  
 891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Korean  
 891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in Daily Life  
 891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in the Workplace  
 891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic German  
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 กลุ่มรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
  Psychology of Love  
  895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
  Ethical Philosophy  
 895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
  Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
 895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
  Thai Usage  
 895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
  Contemporary Thai Language  
 895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
  Communication Skills  
 895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
  Thoughts and Communication  
 895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
  History in Movies  
 895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
  Drawing and Painting  
 895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
  Art for Happiness  
 895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
  Arts in Multicultural Society  
 895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
  Contemporary Arts and Culture  
 895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
  Creative Tourism  
 895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4) 
  Volunteer Tourism  
 895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
  Learning Through Backpacking Trips  
 895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
  World Heritage Journey  
 895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
  Songkhla Studies  
 895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4) 
  Thai Classical Music  
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 895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
  Thai Music Art  
 895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) 
  Western Music  
 895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
  Physical Education and Recreation  
 895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) 
  Fit and Firm  
 895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
  Active Lifestyle  
 895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) 
  Fat to Fit  
 895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living  

 

 กลุ่มรายวิชาสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  
 895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Khim  
 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
  Singing, Playing, Dancing  
 895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
  Rhythm and Song  
 895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
  Guitar  
 895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
  Ukulele  
 895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
  Harmonica  
 895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
  Drama and Self-Reflection  
 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
  Appreciation in Thai Language  
 895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
  Creative Drawing  
 895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
  Swimming  
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 895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
  Tennis  
 895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
  Basketball  
 895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
  Track and Field  
 895-034 ลีลาส 1((1)-0-2) 
  Social Dance  
 895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
  Petanque  
 895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
  Camping  
 895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
  Badminton  
 895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
  Table Tennis  
 895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
  Exercise for Health  

 
8) วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน  20  รายวิชา ได้แก่  
 กลุ่มรายวิชาสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  
 142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
  Life is Beautiful  
 142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
  Paper Craft  
 142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 
  Sculpture  
 142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
  Everyone Can Draw  
 142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
  The Sound of Musics  
 142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through the World of Art  
 142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 
  The Designers and Their Black Attires  
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 กลุ่มรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  English Booster  
 142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4) 
  English On Air  
 142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 
  English for Basic IT  
 142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
  English Pronunciation  
 142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4) 
  English Everyday  
 142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
  English for Personality Development  
 142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 
  Media Language and Art of Storytelling  
 142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2) 
  Creative Medias for Academic Presentation  
 142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม

วิชาการและการสื่อสาร 
1((1)-0-2) 

  Creative Presentation Design for Conference and 
Communication 

 

 142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 
  Youtube Marketing and Viral Videography  
 142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2) 
  Basic Product Design Branding  
 142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2) 
  Online Advertising Management  
 142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) 
  Learn to Roam  

 
9) คณะนิติศาสตร์ จ านวน  4  รายวิชา ได้แก่  
 กลุ่มรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Law Relating to Occupations and Everyday Life  
 874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
  General Principles of Law and Judicial Process  
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 874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
  Taxation and Life  
 874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
  Human Rights and Citizenship  

 

10) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
  Healthy Body and Mind  

 
11) คณะคณะการแพทย์แผนไทย จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
  Natural Therapy  

 
12) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  4  รายวิชา ได้แก่  
 รายวิชาสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds  

 

 รายวิชาสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
  Life in the Future  

 

 รายวิชาสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning  

 

 รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property  

 
13) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่ 
 รายวิชาสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  
 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy  
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14) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาประยุกต์ จ านวน  3  รายวิชา ได้แก่
รายวิชาสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 

กลุ่มรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 

Applied Science for Life 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Science and Technology in Daily Life 

15) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จ านวน  3  รายวิชา ได้แก่
กลุ่มรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 

Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 

Safety Life from Toxic Substances 
336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 

Drug and Health 

16) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
จ านวน  1  รายวิชา ได้แก่
รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 

Applied Nanotechnology 

17) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จ านวน  3  รายวิชา ได้แก่
รายวิชาสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

The Art of Computing 

กลุม่รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 

Calculus I 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 

Mathematics and Statistics 
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18) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส ์จ านวน  3  รายวิชา ได้แก่
รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 

Key to Nature 

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 

Fundamental Physics 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 

Fundamental Physics Laboratory 

19) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จ านวน  6  รายวิชา ได้แก่
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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 Labotary I 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 

General Chemistry Labotary II 

รายวิชาบังคับ 
324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 

Introductory Physical Chemistry 

รายวิชาเลือก 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) 

Chemical Safety 

20) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จ านวน  2  รายวิชา ได้แก่
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 

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

Principles of Biology Labotary I 
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21) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จ านวน  5  รายวิชา ได้แก่ 

 

 รายวิชาบังคับ  
 342-201 วัสดุพอลิเมอร ์ 3((3)-0-6) 
  Polymeric Materials  

 

 กลุ่มรายวิชาเลือก  
 342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 
  Fundamentals of Rubber Technology  
 342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2((2)-0-4) 
  Fiber and Textile Technology  
 342-335 สีและสารเคลือบผิว 2((2)-0-4) 
  Paint and Coating Materials  
 342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 2((2)-0-4) 
  Advanced Polymer Utilization and Characterization  

 
        13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 316-100 วัสดุธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 
  Natural Materials  
 316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Materials in Daily Life  

 
         13.3 การบริหารจัดการ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนเพ่ือท าหน้าที่ 
ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการ เรียน 
การสอนและการประเมินผล 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ด าเนินการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน การ
สอนและกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และระเบียบ  
ต่าง ๆ ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 
 
 



18 
 

หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกห้องเรียน ให้สามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีทางด้านวัสดุศาสตร์ การหาลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติของวัสดุ โดยสามารถ
น าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุ  มาประมวลผล วิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล ประยุกต์ใช้และ
บูรณาการ ตลอดจนสามารถอธิบายผลเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

1.2 ความส าคัญ 
วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากวัสดุศาสตร์เป็น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ สมบัติ โครงสร้าง กระบวนการผลิต ตลอดจนการวิเคราะห์
และปรับปรุงสมบัติของวัสดุ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงวัสดุที่ตอบสนองต่อการใช้
งานวัสดุต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ  เอกชนและอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม
ทางด้านวัสดุชนิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เช่น การวิจัยและพัฒนาวัสดุ 
เซรามิกขั้นสูงโดยเฉพาะการพัฒนาและการหาลักษณะเฉพาะวัสดุเพียโซอิเล็กทริกส าหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บ
เกี่ยวพลังงาน การพัฒนาวัสดุผสมเนื้อพ้ืนเซรามิกส าหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างและชิ้นส่วนที่ใช้งานที่
อุณหภูมิสูง การวิจัยและพัฒนาโลหะ เช่น การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วเพ่ือใช้งานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนาวัสดุแม่เหล็กส าหรับหน่วยความจ าของฮาร์ดดิสก์ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศและเป็นการทดแทนการน าเข้าผลิตภัณฑ์วัสดุ
จากต่างประเทศ นอกจากนี้วัสดุศาสตร์ยังเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศที่ตอบ
โจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ สุขภาพและเครื่องมือแพทย์ และ
อุตสาหกรรมการบิน ฯลฯ เทคโนโลยีวัสดุล้วนเป็นพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรมมี
นโยบายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุที่รวบรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ ไม้ ปูน เซรา-
มิก แก้วกระจก พอลิเมอร์ และพลาสติก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาวัสดุ
ต่าง ๆ เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite materials) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (Sustainable materials) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศยังให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีวัสดุ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพของสังคมไทย” 
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ดังนั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  

อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ คือ บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานทางด้านวัสดุศาสตร์ใน
ภาคอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยอาศัยความรู้และใช้ทักษะที่เกี่ยวกับสมบัติ กระบวนการผลิต 
และการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต และการควบคุมและประกันคุณภาพ  

     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ด้านวัสดุประเภทโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุผสม อย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวัสดุศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได ้
5) ความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ

บริหารจัดการและการสื่อสาร 
6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้  และ

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) นักศึกษามีทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานและ

สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ.  
1) ปรับปรุงหลักสูตรอย่ างสม่ าเสมอ 

อย่ างน้ อยปี ละ  1  ครั้ ง (เมื่ อสิ้ นปี
การศึกษา) 

2) ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

3) การพัฒนารายวิชาให้มีองค์ความรู้ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัสดุศาสตร์ 

4) ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1) รายงานการประเมินหลักสูตร 
2) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3) ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุม/สัมมนา 
4) รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5) แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นเชิงรุก 

1) เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 
3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในแผนการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา       

4) พัฒนาสารสนเทศที่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 

3) ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

1) เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมิน
ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3) ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
ตาม Rubric แต่ละรายวิชา 

 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

3) รายงานการประเมินข้อสอบ 
4) ผลการประเมินข้อสอบ 
5) เกณฑ์การวัดและประเมินผล

ตาม Rubric 
6) จ านวนรายวิชาที่ ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

7) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1) พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส า ร  แ ล ะก าร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2) ติดตามการพัฒนาทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5) ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5) การพัฒนาและส่งเสริม
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1) การจัดรายวิชาเตรียมสัมมนา และ
รายวิชาสัมมนาของหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

1) การจัดรายวิชาเตรียมสัมมนา 
แ ล ะ ร าย วิ ช า สั ม ม น า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 

3) การใช้ต ารา/วารสารวิชาการภาษา
อังกฤษในการสอน

4) การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม
ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3) จ านวนรายวิชาที่สอนภาษา

อังกฤษและที่ ใช้ เอกสารการ
สอน/ต ารา/หนังสือ/วารสาร
วิชาการภาษาอังกฤษ

4) จ านวนนักศึกษาที่สอนผ่านการ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็น
เกณฑ์จบการศึกษา

5) จ านวนร้อยละของนักศึกษาที่
พัฒนาภาษาอังกฤษโดยโปร-
แกรมฝึกภาษาอังกฤษด้ วย
ตนเอง

6) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร

1) พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ื อ ให้ บรรลุ  PLOs ของหลักสู ตร
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย์

2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามมาตร
ฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

4) ผลการประเมินนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามมาตร -
ฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1) เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ย น ก ารสอน ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น
ศูนย์กลาง

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก
แนวปฏิบัติที่ดี การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้ เรียน ในแผนการจัดท าราย
ละเอียดของรายวิชา

4) พัฒนาสารสนเทศที่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย์

2) จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

4) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

5) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

6) จ าน วน ราย วิ ช าที่ ก า ห น ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

7) จ านวนรายวิชาที่ ใช้การประ
เมินผลที่ เน้นพัฒนาการของ



22 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผู้เรียน 

8) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
สารสนเทศที่ สนั บสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

 วิชาภาคทฤษฎี  เรียนวันจันทร์  ถึง วันศุกร์     เวลา 08.00 - 16.30 น. 
  วชิาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร์  ถึง วันศุกร์     เวลา 08.00 - 16.30 น. 

ปีการศึกษา 2564  
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
              ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  

    ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

สงขลานครินทร์
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสรรสาระ

ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ปีที่ 3 - - 40 40 40 
ปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - - - 40 40 

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

  2.7 ระบบจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 2.9 การจัดการเรียนการสอน 
            หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมจริง การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร  

2)   มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร
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3) มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

4) ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

                      
3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   120   หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ  

2.1 แผนการศึกษาปกติ 38 หน่วยกิต 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 41 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาเลือก  
3.1 แผนการศึกษาปกติ   24 หน่วยกิต 
7.2 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

Health for All  
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds  
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สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life  
895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 

Good Citizens  
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 

Idea to Entrepreneurship  
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกิต 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

Life in the Future  
การรู้ดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

DIgital Technology Literacy  
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
การคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกิต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 

Thinking and Reasoning  
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

The Art of Computing  
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Essential English  
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Everyday English  
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

English on the Go  
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

English in the Digital World  
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 

English for Academic Success  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระบังคับเรียน สาระที่  6 ภาษาและการสื่อสารส า หรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 
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สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 

Thai Khim  
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 

Singing, Playing, Dancing  
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 

Rhythm and Song  
895-023 กีตาร ์ 1((1)-0-2) 

Guitar  
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 

Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 

Harmonica  
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 

Drama and Self-Reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 

Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 

Creative Drawing  
895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 

Swimming  
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 

Tennis  
895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 

Basketball  
895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 

Track and Field  
895-034 ลีลาส 1((1)-0-2) 

Social Dance  
895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 

Petanque  
895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 

Camping  
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 

Badminton  
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895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
Table Tennis  

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health  

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
The Aesthetic in Photography  

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
Aesthetics of Thai Dance  

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 1((1)-0-2) 
Local Arts and Fabric  

472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข* 1((1)-0-2) 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  

142-234 โลกสวย* 1((1)-0-2) 
Life is Beautiful  

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
Paper Craft  

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 1((1)-0-2) 
Sculpture  

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได*้ 1((1)-0-2) 
Everyone Can Draw  

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 
The Sound of Musics  

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
Through the World of Art  

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 1((1)-0-2) 
The Designers and Their Black Attires  

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต (รายวิชาที่มีรหัสวิชา 890-
xxx เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-
NET มากกว่า 50 คะแนน ขึ้นไป) ดังนี้ 

 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Improving English Writing Skills  
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 

Reading All Around  



29 
 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
Strategic Reading for Greater Comprehension  

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
Better Academic Texts Readers  

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
English Pronunciation Through Songs  

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
English Grammar for Real Life Communication  

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
English Conversation  

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English  

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English  

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Learning English Through Cultures  

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Creating English Short Films  

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies  

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Reading to Write in English  

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
English Communication for Business  

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
English in the Workplace  

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
English for Travelers  

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
The Aesthetic in PhotograpEnglish for New Generations of 
Consumers and Entrepreneurs 

 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
Writing for Job Application  

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
English for Job Interview  

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
Google Translate Me  
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven  

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy  

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment  

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies  

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Japanese  

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life  

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace  

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Chinese  

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in Daily Life  

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in the Workplace  

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Malay  

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Malay Conversation in Daily Life  

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
Malay Conversation for Tourism  

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Korean  

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in Daily Life  

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in the Workplace  

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic German  
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และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่ าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
Introduction to Intellectual Property  

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 
Applied Nanotechnology  

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 
Applied Science for Life  

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Science and Technology in Daily Life  

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
Key to Nature  

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 
Smart Eating and Being Healthy  

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 
Safety Life from Toxic Substances  

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
Drug and Health  

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
Psychology of Love  

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy  

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
Thai Usage  

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language  

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Communication Skills  

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Thoughts and Communication  

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
History in Movies  

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 
Drawing and Painting  
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895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
Art for Happiness 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์* 2((2)-0-4) 
Creative Tourismism 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4) 
Volunteer Tourism 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
Learning Through Backpacking Trips 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 

895-057 ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
Thai Classical Music 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
Thai Music Art 

895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) 
Western Music 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
Fit and Firm 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) 
Fat to Fit 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
Wisdom of Living 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
General Principles of Law and Judicial Process 
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874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
Taxation and Life  

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
Human Rights and Citizenship  

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
Healthy Body and Mind  

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
Natural Therapy  

001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
ASEAN Studies  

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4) 
English Booster  

142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4) 
English On Air  

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 
English for Basic IT  

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
English Pronunciation  

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4) 
English Everyday  

142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
English for Personality Development  

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 
Media Language and Art of Storytelling  

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2) 
Creative Medias for Academic Presentation  

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการ
และการสื่อสาร 

1((1)-0-2) 

Creative Presentation Design for Conference and Communication 
142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 

Youtube Marketing and Viral Videography  
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2) 

Basic Product Design Branding  
142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2) 

Online Advertising Management  
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142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) 
Learn to Roam 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 หน่วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 

Calculus I 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 

Mathematics and Statistics 
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 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  3((3)-0-6) 

Fundamental Physics 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  

Fundamental Physics Laboratory 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1 แผนการศึกษาปกติ 38 หน่วยกิต 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 41 หน่วยกิต 

รายวิชาแกนหลัก 15 หน่วยกิต 
316-201 วัสดุผสม 3((3)-0-6) 

Composite Materials 
316-211 วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6) 

Ceramic Materials 
316-221 โลหะวิทยา 3((3)-0-6) 

Metallurgy 

1(0-3-0) 
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324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
Introductory Physical Chemistry  

342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
Polymeric Materials  

 

ชุดวิชา (Module)  19 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา คือ  

316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม  
Properties of Industrial Materials 

7((6)-3-12) 

316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม  
Processing of Industrial Materials 

5((4)-3-8) 

316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม  
Industrial Materials Characterization 

7((6)-3-12) 

 

รายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์  10 หน่วยกิต 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-1) 

Seminar in Materials Science I  
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1* 3(0-9-0) 

Project in Materials Science I  
317-472 สหกิจศึกษา** 6(0-40-0) 

Cooperative Education  

หมายเหตุ   * ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนศึกษาปกติ 
                     ** ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาเลือก  
3.1 แผนการศึกษาปกติ 24 หน่วยกิต 
3.2 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต 

- รายวิชาบังคับเลือก   
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) 

Chemical Safety  
 

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์ หรือภาควิชาอ่ืน 
หรือคณะอ่ืน  จ านวน  24  หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาปกติ หรือ 21 หน่วยกิต ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
กลุ่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ทั่วไป  

316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3((2)-2-5) 
Computer Program for Materials  

316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3((3)-0-6) 
Membrane Technology  

316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2((1)-2-3) 
Preparation for Seminar in Materials Science  

316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3((3)-0-6) 
Semiconductor Materials    

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3((3)-0-6) 
Coating Processes  

316-403 วัสดุนาโน 3((3)-0-6) 
Nanomaterials  

316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) 
Industrial Materials  

316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3((3)-0-6) 
Inorganic Solids  

316-406 วัสดุชีวภาพ 3((3)-0-6) 
Biomaterials  

316-407 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3((x)-y-z) 
Special Topics in Materials Science  

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  

 

กลุ่มรายวิชาโลหะวิทยา  
316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3((3)-0-6) 

Metallurgical Extraction  
316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3((3)-0-6) 

Corrosion and Corrosion Protection  
316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3((3)-0-6) 

Powder Metallurgy Technology  
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กลุ่มรายวิชาเซรามิก  
316-311 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 

Environmental Materials  
316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3((3)-0-6) 

Electroceramic Materials  
316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3((2)-2-5) 

Glass Science  
 

กลุ่มรายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์  
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 

Materials Innovation and Entrepreneurship  
316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 3((2)-2-5) 

Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี  
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) 

Chemical Safety  
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

Fundamentals of Rubber Technology  
342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2((2)-0-4) 

Fiber and Textile Technology  
342-335 สีและสารเคลือบผิว 2((2)-0-4) 

Paint and Coating Materials  
342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 2((2)-0-4) 

Advanced Polymer Utilization and Characterization  
 

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
คณะฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่เปิดสอนหรือรายวิชาที่เปิดใหม่ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัย  อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
316-100 วัสดุธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 

Natural Materials 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Materials in Daily Life 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 316-201 มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 

316 วิชาบรรยายที่รวมกับปฏิบัติ  หรือ บรรยายอย่างเดียว 
317 วิชาปฏิบัติ 

เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

0 = กลุ่มวิชาวัสดุทั่วไป 
1 = กลุ่มวิชาเซรามิก 
2 = กลุ่มวิชาโลหะวิทยา 
3 = กลุ่มชุดวิชา 
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 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน   หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่ จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  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 จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อ
กัน 



40 
 

รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
(x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

อนึ่ง ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะก าหนด 
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แผนการศกึษา 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

950-102 ชีวิตที่ดี  
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
322-101 แคลคูลัส 1 
324-101 เคมีทั่วไป 1 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
330-101 หลักชีววิทยา 1  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3((3)-0-6) 
1((1)-0-2) 
3((3)-0-6) 
3((3)-0-6) 
1(0-3-0) 

3((3)-0-6) 
1(0-3-0) 

3((3)-0-6) 
1(0-3-0) 

รวม 19((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาบังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 

รวม 16((x)-y-z) 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 890-100 สรรสาระภาษาอังกฤษ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
316-211 วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6) 
316-221 โลหะวิทยา 3((3)-0-6) 
342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาบังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((x)-y-z) 

   
 รวม 18(x)-y-z) 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
316-201 วัสดุผสม 3((3)-0-6) 
324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 6((x)-y-z) 

   
 รวม 19((x)-y-z) 
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ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7((6)-3-12) 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5((4)-3-8) 
316-xxx รายวิชาเลือก 3((x)-y-z) 

   
 รวม 15((x)-y-z) 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม  7((6)-3-12) 
316-xxx รายวิชาเลือก 9((x)-y-z) 

   
 รวม 17((x)-y-z) 
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ปีที่ 4 

แผนการศกึษาปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
xxx-xxx รายวิชาเลือก 6((x)-y-z) 

รวม 10((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxx-xxx รายวิชาเลือก 6((x)-y-z) 

รวม 6((x)-y-z) 
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ปีที่ 4 
 

แผนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาเลือก 9((x)-y-z) 

   
 รวม 10((x)-y-z) 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
317-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

   
รวม 6(0-40-0) 
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           3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 
sufficiency; work principles, understanding and development of the King’ s philosophy 
and sustainable development; an analysis of application of the King’s philosophy in the 
area of interest including individual, business or community sectors in local and national 
level 

 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ
จัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 
survey for business opportunity analysis; using business models with modern business 
tools 

 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of 
mankind 

 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี
พลังงานสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean 
energy; information technology for living in the future; artificial intelligence 
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315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 

นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก
เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking 
process; types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

 

322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 

คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; 
annuity; collection and management data; introduction to data analysis and presentation 

 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and 
understandable way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 

 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Health for All 

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์
จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต 
การดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in 
simulated situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment 
and care; concepts of health and health promotion; first aid 

 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Essential English 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะ
พ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 

Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 
skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
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890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Everyday English 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ

รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main 

ideas and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
English on the Go 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความ

และการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่
หลากหลาย 

English listening and reading on current topics for comprehension, 
summarization and interpretation; complex grammatical structures and expressions for 
everyday spoken and written communication in various contexts 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
English in the Digital World 
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟัง

และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to 

listening and reading texts through speaking and writing 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
English for Academic Success 
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการ

เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 

critically to academic texts through speaking and writing 

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
Good Citizens 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 

liberty; equality; living together in a multicultural society 

950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ 

และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่าง
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สร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย  
Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 

understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 

 
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies 

ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความ
ร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  

 ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, 
collaboration in ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
 Healthy Body and Mind 

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  
ศิลปะกับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  

 Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional 
quotient; art and the holistic health promotion 

 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 

General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai 
dance; basic Thai dance movements; Thai dance performances 

 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 1((1)-0-2) 
 English Booster 

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การ
ประสมค า หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจ
ประเด็นหลักและการหาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม 
ประโยคที่สามารถน าไปใช้งานได้และส านวนต่าง การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพ้ืนฐาน 
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่าง
ง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; 
pronunciation and intonation; reading and listening techniques; understanding the main 
idea and identifying specific information; basic conversation; making questions; answering 
questions; functional language and idioms; basic English writing; simple sentence 
structure; punctuation; capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to 
daily life 
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142-112 อังกฤษออนแอร์ 1((1)-0-2) 
 English On Air 

ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน 
เขียน โดยเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย 
การขยายความ การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การ
พูดเชิงเล่าเรื่องและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่
และกิจกรรมต่าง ๆ การพูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าว ๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ การ
อ่านผ่านๆ เพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การ
อ่านเพ่ือการเขียน การเขียนย่อหน้าและเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและ
การถอดความ  

English for communication; all-skills development: listening, speaking ,reading 
and writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a 
basis of speaking; discussion and extension; note-taking; identifying main points and 
summarizing information from listening texts; listening for inferences; narrative and 
explanatory speaking: giving opinions, suggestions and advices, describing people, places 
and activities; public speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for 
specific information, guessing meaning from context, making inferences from written 
texts, reading for writing; writing well-constructed paragraphs and compositions, 
summarizing, paraphrasing information 

 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 

องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการ
ด าเนินการออนไลน์ต่าง ๆ สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ  

English vocabulary; functional language and jargons related to information 
technology industry: computer, hardware and software, website, internet and online 
transactions, multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ  
English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of 

English 
 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft 

การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
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142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 
 Sculpture 

การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การ
ใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการ
อภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้าน
งานปั้นเพื่อต่อยอดต่อไป  

Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese 
clay; Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; 
Appreciating and Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining 
geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of sculpture program 

 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา 
การวาดรูปร่างมนุษย์  

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 
shadow; human figures  

 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 

การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนา
ทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; 
musical styles, musical elements, and composers and their works; basic musical 
concepts; develop music perception skills and representative musical compositions  

 

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
 Through the World of Art 

ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
Art of Visual art, medium and technique in art creation  

 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4) 
 English Everyday 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนเชิงวิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน  

English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, 
speaking, reading and writing for different situations in daily life; conversation in English; 
vocabulary for different situations; academic English to apply in classrooms; listening for 
academic purposes; discussion and presentation in English; reading in English from 
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different sources; academic writing and writing English in daily life  
 

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น 
การเรียนรู้ภาษาผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
พัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กันไป  

Content-obligatory language and content-compatible language from a variety 
of topics such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, 
cultures, interpersonal skills, etc.; learning language through content and vice versa in 
order to develop language skills and each individual personality simultaneously  

 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 

ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว 
การโฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่า
เรื่อง การเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

English language, expressions and specific vocabulary for media production 
industry such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public 
relation, plays and performances, etc.; science and art of storytelling: effective 
storytelling to gain audience’s interest and to reach target group  

 

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2) 
 Creative Medias for Academic Presentation 

ประเภทของสื่อเพ่ือน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย 
ภาพและข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค 
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความ
เป็นส่วนตัวของสื่อเพ่ือการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์  

Types of media for academic presentation: advertising, animation, computer 
games, photo, picture and raw data; academic presentation and environments; 
presenting technical information; mobile and devices; interactive medias; reality 
technologies for presentation; information protection and privacy of medias for 
presentation; digital resources and tools; creative media production and technologies  

 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและ
การสื่อสาร 

1((1)-0-2) 

 Creative Presentation Design for Conference and Communication 
ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี 

ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พื้นผิวและพ้ืนหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ 
การออกแบบเค้าโครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ  

Types of presentation for conference and communication; content and 
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design; outline and plots; well-designed presentation; ingredients of presentation; stock 
of template; features of images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; 
presentation layout design; 21st century presentation trends; presentation skills 

 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 
 Youtube Marketing and Viral Videography 

อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube 
Channel ของตนเอง กฏระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการ
ใช้สื่อ การสร้างวิดิโอไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล  

Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube 
channel; Youtube rules and regulations; international copyright and common creative 
ammendments; creating viral videos and developing the digital content 

 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2) 
 Basic Product Design Branding 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
เพ่ิมขึ้น ด้วยราคาที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่งผลส าเร็จของรายได้  

Process of product design and development; creating quality products; 
enhanced capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing 
technologies; computer-based technology; shorter product life cycles; presenting and 
branding products; achieving successful income 

 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management 

โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพ
ในการสร้างสื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้  

Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google 
company; Google adword providing highly customizable advertising in any computer 
device 

 

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลัง
ของทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงาน
สุนทรีย์ด้านต่าง ๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ 
การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่าง ๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power 
of positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and 
other aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; 
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stress release and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and 
spirit; peaceful co-existence  

 

142-235 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 

วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกับวิถีชีวิตประจ าวัน 

Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation 
to daily basis  

 

142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) 
 Learn to Roam 

ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต 
การขอวีซ่า วีซ่าประเภทต่า งๆ การเตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่
เดินทางคนเดียว ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม (Cultural Awareness) ภาษาที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 

Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; 
getting a visa; types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; 
tips for solo travellers; culture shock and cultural awareness; useful language for 
travelers; preparing yourself for living abroad; how to deal with an emergency case 
abroad  

 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
 Natural Therapy 

ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษา
โรคโดยการใช้ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการ
ออกก าลังกาย การฝึกสมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการ
ด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of 
natural therapy for understanding and appreciating oneself and others in health 
promotion and cure; use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, 
compression, exercise, meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; 
promotion of mental health, vital energy, environment, and religion and life living; and 
living harmoniously with nature, environment, belief, and culture of society as well as 
strengthening the civic value of society  
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315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 

กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 

Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations 
responsible for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual 
property in economic, socio and industrial developments  

 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
 Key to Nature 

ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและ
ทดลองเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 

Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project  

 

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy 

อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลัง
กาย การพักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   

Good food, five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean 
water; exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages  

 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances 

สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร 
น้ ายาลบค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมี
พิษ สัตว์มีพิษ มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic 
substances; common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, 
floor scourers, insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous 
plant; poisonous and venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave  

 

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
 Drug and Health 

ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติด
เชื้อ ยาแก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความ
ผิดปกติด้านการนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases  
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340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต 2((2)-0-4) 
 Applied Science for Life 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน 
จากฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 

Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe 
products, from fossils to fuels, save world save life and save environment and nuclear; 
the future energy  

 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการ
สื่อสารและโทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และจากต้นยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง 

Application of science and technology in daily life: bring the world into hand 
with communication and telecommunication, weather forecast with meteorology, go 
everywhere with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 

แสง สี  และเงา ; การจัดองค์ประกอบภาพ ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม; สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  

Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and 
environmental photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in 
photography for the arts; aesthetics in photography for communication 

 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 
 Applied Nanotechnology 

ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและวิศวกรรม การสืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี
และความตระหนักความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 

Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-
applications for Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and 
agriculture; nano-applications for production industrials and logistics; nano-applications 
for energy and environment; nano-applications for electronics, Information technology 
(IT) and engineering; exploration of applied nanotechnology and pitching for 
nanotechnology startup; nano-safety and awareness of nanotoxicology 
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472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความ
เป็นอยู่ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครู
ชุมชน 

Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of 
reflecting life of local people through visiting and exchanging knowledge with the 
community leaders 

 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่ง
ความมีสุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก 
ความส าคัญของการกีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของ
การมีความสุข และ นิสัยการกินดีอยู่ดี  

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and 
keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and 
fitness improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and 
healthy eating habits 

 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมาย
ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  

 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; 
laws relating to occupations and business - labour law, business law, taxation law, law on 
public health and medical liability, information and technology law, intellectual property 
law, environmental law, laws relating to ASEAN 

 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 

กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของ
กฎหมายในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลัก
นิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน  

 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; 
Concepts, principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice 
and administrative justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; 
relation between law and other relating disciplines; basic knowledge about general laws; 
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the essential laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and the rule of 
law; alternative justice and problems which occur in the administration of justice in daily 
life 

 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บ
ภาษีอากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพหรือ
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจ
เฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  

 Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of 
taxation, natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to 
occupations and business - personal income tax, corporate income tax, value added tax 
and specific business tax; tax planning for living with social responsibility 

 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
 Human Rights and Citizenship 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย 
มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติ ตนตามหลักธรรมมา    
ภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว 

Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international 
aspects and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the 
developmental public policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, 
and social responsibility of government personnel; behaving according to good 
governance; ethical issues in globalization, the impact of social; ethical and moral 
development, and the laws relating to such issues 

 

890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 

การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและ
เครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 

Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, 
sentence connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

 

890-011  อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
 Reading All Around 

การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว 
แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบ
ต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยใน
การอ่าน การท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดย
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อาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ในชีวิตจริง 
Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, 

brochures, advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; 
using a variety of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of 
unknown words, using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; 
improving critical reading based on real-life situations 

 

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 

เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การ
อ่านเพ่ือหารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนา
อัตราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 

Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to 
reading different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas 
from the hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing 
reading from different types of reading materials 

 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 

The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; 
developing academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from 
academic texts 

 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
 English Pronunciation Through Songs 

การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การ
เน้นเสียงในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวน
ภาษาในภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word 
stress; linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, 
and expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through 
English songs 

 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่
ทางภาษาและความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 

Analysis of English grammatical structures in context; relationships between 
forms and functions as well as their meanings; application of what has been learned to 
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communicate with emphasis on reading and writing skills 
 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 English Conversation 

การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different 
interactional contexts; developing essential English conversation skills for everyday social 
interaction 

 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 

การฟังและการพูดสั้น ๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีได้ฟัง 

Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and 
career settings, and communication in various situations by speakers with variety of 
English accents; responding orally to oral inputs 

 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 

ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 

Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, 
analyzing and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; 
public speaking 

 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
 Learning English Through Cultures 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงาน
ฉลอง ตามประเพณีท้ังของไทยและชาติต่าง ๆ 

Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and 
other cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้า
โครงเรื่องและเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 

Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot 
development and character outline; communicating messages through film scripts 
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890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 

กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุป
บันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม 
การตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; 
note-taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, 
responding to questions, expressing opinions; oral presentation techniques 

 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 

การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 

Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 

 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 

ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์  การเจรจาต่อรอง 
การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม
ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 

Communication skills; spoken & written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, 
appropriate terminology use for various business situations 

 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และ
ทักษะเพ่ือการสมัครงาน 

Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, 
writing, listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, 
telephoning and writing email, presenting information, business writing; and job 
application skills 

 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
 English for Travelers 

ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง 
การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
มารยาทส าหรับนักท่องเที่ยว 

Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
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890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 

 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 

ศัพท์และส านวนเพ่ือการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน 
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 

Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job 
search; filling out a job application form; writing a resume and a job application letter; 
online job application 

 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การ
ออกเสียงระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์ งานเสมือนจริง 
จดหมายและอีเมล์ขอบคุณ 

Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; 
pronunciation at word and sentence levels; questioning and answering skills; mock 
interviews; thank you letter and e-mail 

 

890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 

ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี
การแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 

Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’qualities; translation theories; types of translation; translation processes; 
translation and culture; technical translation 

 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 

การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
และการผลิตสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and 
constructive online learning resources and the production of content in English that 
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reflects social responsibility on social media 
 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูล
ที่ได้จากการบูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสาร
ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

The accessibility of information in different types of digital media; elements, 
meaning of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating 
message; transferring information integrated from different types of digital media, the 
ability in producing content and communicating through listening, speaking, reading and 
writing in English 

 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างาน การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for a 
professional English test; getting familiar with the test format; developing test-taking 
strategies through practice 

 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
เพ่ือการศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 
standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing 
test-taking strategies through practice 

 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 

ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 

Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; 
basic Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 

 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 

 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
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แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and 

speaking skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 

ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 

Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work 
situations; listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in 
Japanese organizations 

 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 

สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 

Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic 
grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily 
communication; Chinese cultures in daily life 

 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or 
opinions in provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate 
communication in provided situations 

 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 

Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, 
and writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 
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891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Malay 

ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด                                                               

Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, 
and writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 

 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or 
opinions in provided situations; Malay cultures for proper and appropriate 
communication 

 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                                                                                           

ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 

Malay communication skills in provided situation about tourism industry; 
listening, speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 

 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Korean 

อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 

Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean 
cultures in daily life 

 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       

ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions 
in provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
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891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, 
and writing in provided situations; Korean cultures in various situations 

 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic German 

ศัพท์  ไวยากรณเยอรมันขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียง
ภาษาเยอรมัน ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 

Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 

 

895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 

ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วย
ขิมไทย 

Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song 
Chan or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 

 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 

เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว 
เพลงเต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 

Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao 
Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 

 

895-022 จังหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะ
ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 

Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and 
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, 
Mong; playing basic traditional Thai music 

 

895-023 กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 

กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บท เพลง
ของกีต้าร์ เพลงสมัยนิยม 
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Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular 
music 

 

895-024 อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 

อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอู
คูเลเล่ เพลงสมัยนิยม 

Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 
popular music 

 

895-025 ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 

ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลง
ของฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม 

Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica 
melodies; popular music 

 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 

สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจาก
ภาพยนตร์และละคร 

Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural 
reflection from the film and drama 

 

895-027 อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 

ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics 
expressing meanings as intended 

 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 

วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 

imagination 
 

895-030 ว่ายน้ า    1((1)-0-2) 
 Swimming 

การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming 
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activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-031 เทนนิส    1((1)-0-2) 
 Tennis 

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium 
to enhance the health and social skills needed in everyday life 

 

895-032 บาสเกตบอล    1((1)-0-2) 
 Basketball 

สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; 
rules; etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

 

895-033 กรีฑา    1((1)-0-2) 
 Track and Field 

การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Body movements for track and field; track and field activities; application of 
track and field activities for health promotion and social skills in daily life 

 

895-034 ลีลาศ    1((1)-0-2) 
 Social Dance 

การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน    

Body movements for social dance; social dance activities; application of social 
dance activities for health promotion and social skills in daily life 

 

895-035 เปตอง    1((1)-0-2) 
 Petanque 

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a 
medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 

 

895-036 ค่ายพักแรม    1((1)-0-2) 
 Camping 

ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิด
ของค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การ
น าไปใช้ 
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Background; values of camping; conserving natural resources and camping; 
types of camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping 
etiquettes; application of the skills 

 

895-037 แบดมินตัน    1((1)-0-2) 
 Badminton 

การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 

 

895-038 เทเบิลเทนนิส    1((1)-0-2) 
 Table Tennis 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 

 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 

วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; 
physical fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application 
in daily life 

 

895-040 จิตวิทยาความรัก    2((2)-0-4) 
 Psychology of Love 

จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 

General psychology; love and affection; personal space; interpersonal 
relationship; triangular of love; attachment     

 

895-041 ปรัชญาจริยะ    2((2)-0-4) 
 Ethical Philosophy 

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริย
ศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 

Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; 
ethics and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues     
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895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21    2((2)-0-4) 
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century 

ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้ เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่  21 ทั้ งการ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 

Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st 
century mass communication and online communication through social media     

 

895-043 การใช้ภาษาไทย    2((2)-0-4) 
 Thai Usage 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing     

 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    2((2)-0-4) 
 Contemporary Thai Language 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา อินเทอร์เน็ต 

Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet   

 

895-045 ทักษะการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
 Communication Skills 

วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing   

 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
 Thoughts and Communication 

ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอด
ความคิดด้วยเหตุผล 

Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 
conveying ideas through reason   

 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์    2((2)-0-4) 
 History in Movies 

ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความ
แตกต่าง การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 

Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories   
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895-048 การวาดเส้นและระบายสี    2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 

หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรง
ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 

Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of 
drawing and painting different shapes; drawing and painting techniques   

 

895-049 ศิลปะกับความสุข    2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 

คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง  ๆ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 

Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different 
shapes; application of art in daily life for relaxing and enhancing learning   

 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม    2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 

รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่าง
ของศิลปะบนความหลากหลายวัฒนธรรม 

Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society   

 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 

ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็น
ประเด็นใหม ่ๆ 

Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; 
new issues on arts and culture   

 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์    2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอ
แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; 
creating public media; planning and presenting creative tourism programs   

 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา    2((2)-0-4) 
 Volunteer Tourism 

แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรม
จิตอาสา  และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 

Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; 
volunteering activities and developing volunteer tourism activities 
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895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด     2((2)-0-4) 
 Learning Through Backpacking Trips 

รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 

Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for 
tourism information search; backpacking trips 

 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก     2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 

 

895-056 สงขลาศึกษา     2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 

ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 

History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and 
major tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 

 

895-057 ดนตรีไทย     2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 

ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
และลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; 
types of Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai 
songs; practice of Thai musical instruments 

 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย     2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 

ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ต
และการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย 

Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; 
techniques; recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 

 

895-059 ดนตรีตะวันตก     2((2)-0-4) 
 Western Music 

ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตาม
ถนัดได ้

Origins of Western music; history and development of Western music in 
different periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; 
mastery of one selected Western instrument 
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895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ     2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 

ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่ง
แว้ดลอมในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 Background; values and benefits of physical education and recreation; quality 
of life, society and environment of globalization with physical education and recreation; 
the choice of physical education and recreation activities to use in daily life 

 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม     2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 

ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการ
ควบคุมน้ าหนัก และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food, weight 
control; and physical activities for health 

 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน     2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 

พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้
ห่างไกลพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities 
appropriate to gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to 
stay away from sedentary behavior 

 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้     2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 

โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing 
inspiration, targeting weight loss; program of exercise and healthy food 

 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต     2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 

การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 

Thinking; life management; perceiving and managing changes in Thai society 
and the world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the 
environment; ethical living 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
322-101  แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 

Calculus I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์

และการประยุกต์  
Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; 

derivatives and applications; integrals and applications 

322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 
Mathematics and Statistics 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
Prerequisite : 322-101 
อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ แนวคิดพ้ืนฐานของสถิติและการประยุกต์ใช้ ข้อมูลและ
การจ าแนกข้อมูล การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจง
ของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; differential equations; basic concepts of 
statistics and applications; data and data classification; numerical summaries and graphs; 
probability; normal distribution; distribution of sample means; estimation and hypothesis 
testing for means; one-way analysis of variance; statistical software for data analysis 

324-101  เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
General Chemistry I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็ง  

อสัณฐาน  แก๊ส สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 

bonding; solids and amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and 
colloids; chemical equilibria; acid-base 
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324-102  เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  

 Prerequisite : 324-101 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิดสาร

เชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
Thermodynamics; chemical kinetics; aqueous acid-base equilibria; solubility 

and complexation equilibria; transition elements and coordination compounds; 
electrochemistry; organic chemistry 

 

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 การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 

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; chemical 
equilibrium; pH measurement of acid-base solution 

 

325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 

 Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวัดค่า

พีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และ
วิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 

chemical kinetics; chemical equilibrium; redox titration; 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 : - 
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์
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และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Characters of living organisms; classification of life; scientific method; 
chemistry of life; cell and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of 
life; plant form and function; animal form and function; ecology and behavior 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
Principles of Biology Laboratory I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือเรียนควบกัน 
Prerequisite : 330-101 or Concurrent 
การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทาง
ชีววิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; 
metabolism; genetics; diversity of life; plant and animal tissues; biological function of 
plant; biological function of animal; ecology and behavior 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
Fundamental Physics 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : - 
Concurrent : - 
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์

ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่  
Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and 

waves; sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; 
light and optics; modern physics 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
รายวิชาบังคับเรียนร่วม : 332-101 หรือ 
Co-requisite : 332-101 or 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
Concurrent : 332-101 
การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สปริง

และการสั่น คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า



77 
 

กระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน 
Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile 

motion; spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; 
direct current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 
316-201  วัสดุผสม 3((3)-0-6) 
 Composite Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
หลักการพ้ืนฐานของวัสดุผสม  องค์ประกอบและชนิดของวัสดุผสม  โครงสร้างและสมบัติของ

วัสดุผสม  การทดสอบสมบัติของวัสดุผสม การประยุกต์ใช้งานวัสดุผสม 
 Principles of composite materials; components and types of composite 
materials; structures and properties of composite materials; composite materials testing; 
applications of composite materials 

 

316-211  วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6) 
 Ceramic Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
ประวัติ ชนิด โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก เนื้อ

ดินปั้น เคลือบและสีเซรามิก เตาเผาและการออกแบบ การเผาเซรามิก วัสดุเซรามิกส าหรับการประยุกต์ใช้
งานทางด้านต่าง ๆ  
 History, types, structure and properties of ceramic materials; raw materials of 
ceramic industry; ceramic glaze and color; kiln and design; ceramic firing; ceramic 
materials for various applications  

 

316-221  โลหะวิทยา  3((3)-0-6) 
 Metallurgy 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
การจัดเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้างของผลึก โลหะและโลหะผสม ข้อบกพร่องใน

ของแข็ง การแพร่ในของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส การแข็งตัวของโลหะ กลไกการเพ่ิมความแข็งแรงของ
โลหะ กระบวนการทางความร้อนของโลหะ โลหะผงวิทยา การสกัดโลหะ                                                                                                                                                                                           
 Atomic arrangements and crystal structure; metal and alloy; defects in solids; 
diffusion in solids; phase diagram; strengthening mechanism of metals; solidification of 
metals; heat treatment of metals; powder metallurgy; metallurgical extraction 
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316-331  ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม   7((6)-3-12) 
 Properties of Industrial Materials  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
สมบัติทางกล : ความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว ความล้า การคืบ และความเสียหาย

ของวัสดุ สมบัติทางความร้อน : ความจุความร้อน การน าความร้อน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันทีทันใด สมบัติทางแสง : การดูดกลืนแสง การส่องผ่านแสง การสะท้อน
แสง การหักเห การน าไฟฟ้าด้วยแสง การปลดปล่อยอิเล็กตรอนด้วยแสง และการเปล่งแสงด้วยแสง สมบัติ
ทางแม่เหล็ก : ชนิดของสารแม่เหล็ก สารแม่เหล็กอ่อน และสารแม่เหล็กแข็ง สมบัติทางไฟฟ้า : การน า
ไฟฟ้าของโลหะ สภาพน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน า ไดอิเล็กทริก และฉนวนไฟฟ้า ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติ
เชิงกล ความร้อน แสง  เชิงไฟฟ้า แม่เหล็ก และความเสียหายของวัสดุ เพ่ือประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
 Mechanical properties : strength, hardness, ductility, fatigue, creep and failure 
of materials; thermal properties : heat capacity, thermal conductivity, thermal expansion 
and thermal shock; 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; experimental studies in topics corresponding to mechanical, thermal, 
optical, electrical, magnetic properties and failure of materials for industrial applications 

 

316-332  ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5((4)-3-8) 
 Processing of Industrial Materials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
ประวัติของกระบวนการผลิตวัสดุ สูตรและการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิตวัสดุโลหะ 

กระบวนการผลิตวัสดุเซรามิก กระบวนการผลิตวัสดุพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตวัสดุผสม  และ
กระบวนการผลิตวัสดุอ่ืน ๆ ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปวัสดุโลหะ วัสดุเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ 
วัสดุผสม และวัสดุอื่น ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 

History of materials processing; formulation and raw materials preparation; 
metallic materials processing; ceramic materials processing; polymer materials processing; 
composite materials processing and other materials processing; experimental studies in 
topics corresponding to metallic materials processing, ceramic materials processing, 
polymer materials processing composite materials processing and other materials 
processing for industrial applications 

 

316-333  ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7((6)-3-12) 
 Industrial Materials Characterization 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
หลักการและทฤษฎีของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี โครงสร้างผลึก  การ



79 
 

วิเคราะห์ทางความร้อนของวัสดุ สมบัติทางกายภาพ โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบ
ทางเคมี เพ่ือประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
 Principle and theory of instruments for chemical structure analysis, crystal 
structure, thermal analysis of materials, physical properties, microstructure and chemical 
composition of materials; experimental studies in topics corresponding to physical 
properties, crystal structure, microstructure and chemical composition for industrial 
applications  

 

316-481  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science I 
 เงื่อนไข :  ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  

 Condition : Enrollment at least 6 semesters  
นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ  ที่น่าสนใจในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์มาน าเสนอ 

 Each student will prepare an interested topic in materials science for 
presentation 

 

317-491  โครงงานทางวัสดุศาสตร์  1 3(0-9-0) 
 Project in Materials Science I 

 เงื่อนไข :  ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  

 Condition : Enrollment at least 6 semesters  
นักศึกษาฝึกท าวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ 

 Each student will undertake an elementary research problem in materials science 
 

317-472  สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 Cooperative Education 

 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และต้องผ่านโครงการ
เตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 Condition : Enrollment at least 6 semesters and preparation for 
cooperative education at least 30 hours 

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างาน อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองาน และรายงานฉบับ
สมบูรณ์  
 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 
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324-223 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  สารละลาย

และสมดุลระหว่างเฟส  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 

 

342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
 Polymeric Materials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 
หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์ : พลาสติก และยาง ปฏิกิริยา

และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพ้ืนฐานของวัสดุพอลิเมอร์  
พอลิเมอร์ทางการค้าและการน าไปใช้ 
 Introduction to polymeric materials; classification of polymeric materials : 
plastics and rubber; reaction and polymerization; polymerization condition; structure of 
polymers; physical, thermal, and mechanical properties of polymers; basic testing of 
polymeric materials; commercial polymers and applications 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3((2)-2-5) 
 Computer Program for Materials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

การเขียนแบบเบื้องต้น การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของวัสดุ  การ
เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตโดยใช้โปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม  
 Introduction to computer drawing; computer programs application for 
thermodynamic analysis; materials and processes selection by computer programming; 
statistical data analysis by computer programming 
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316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3((3)-0-6) 
 Membrane Technology 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ชนิดกระบวนการเมมเบรน ไมโครฟิลเตรชั่น อัลตร้าฟิลเตรชั่น นาโนฟิลเตรชั่น การเตรียม 
เมมเบรน อนินทรีย์และอินทรีย์ โมดูลของเมมเบรน กระบวนการเมมเบรนโดยใช้ไฟฟ้า เมมเบรนแยกก๊าซ 
การปรับปรุงผิวเมมเบรน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเมมเบรน การล้างและการเก็บรักษาเมมเบรน การ
ประยุกต์ใช้เมมเบรนในอุตสาหกรรม 
 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  

 

316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2((1)-2-3) 
 Preparation for Seminar in Materials Science  

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อส าหรับการสัมมนา การเขียนและการอ้างอิงเอกสาร การ
คัดลอกผลงาน การอ่านเนื้อหาเพ่ือจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ที่พบบ่อยใน
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทคัดย่อ และเทคนิคการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
 Introduction to article selection; reference and citation in text; plagiarism; 
reading for main ideas and sentence analysis; grammar in scientific research article; 
abstract writing; english presentation technique  

 

316-311 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Environmental Materials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

หลักการพ้ืนฐานการบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการดูดซับ การบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย การ
ก าจัดโลหะหนักจากน้ าเสีย วัสดุที่ ใช้บ าบัดน้ าเสีย เช่น โลหะออกไซด์ วัสดุซิลิกา ซีโอไลต์ เคลย์ 
กระบวนการการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพและเคมีประกอบด้วยการตกตะกอน การกรอง และการ
เสื่อมสภาพ  
 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 treatments : sedimentation, filtration, and degradation  
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316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3((3)-0-6) 
Metallurgical Extraction 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 

แร่และสินแร่ กรรมวิธีการแต่งแร่ การสกัดโลหะด้วยวิธีการทางความร้อน การสกัดโลหะด้วย
วิธีการทางเคมี การสกัดโลหะด้วยวิธีการทางไฟฟ้า การท าให้โลหะบริสุทธิ์ การสกัดโลหะที่อยู่ ในรูป
สารประกอบออกไซด์และซัลไฟด์ 

Minerals and ores; mineral processing; pyrometallurgy; hydrometallurgy; 
electrometallurgy; metal refining; extraction of metals from oxides and sulfides 

316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3((3)-0-6) 
Corrosion and Corrosion Protection 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 

เคมีไฟฟ้าพ้ืนฐาน  หลักการทั่วไปของการกัดกร่อน  ประเภทของการกัดกร่อน  เทคนิคการ
วัดการกัดกร่อน  การป้องกันการกัดกร่อนแบบแอโนดิก  แคโทดิก  และการเคลือบผิว 
                Basic electrochemistry; principle of corrosion; types of corrosion; corrosion 
testing; anodic, cathodic and coating protection 

316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3((3)-0-6) 
Powder Metallurgy Technology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 

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 วัสดุกึ่งตัวน า 3((3)-0-6) 
Semiconductor Materials 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 

ประวัติ และประเภทของสารกึ่งตัวน า สมบัติของสารกึ่งตัวน า เทคโนโลยีการผลิตสารกึ่ง
ตัวน าและวงจรรวม ชนิดของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าและการประยุกต์ใช้ การหาลักษณะเฉพาะของ
ผิวหน้าและโครงสร้างของสารกึ่งตัวน า 

An overview of fundamental principle, history and types of semiconductors;  
properties of semiconductors;  semiconductor processing technologies and integrated 
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circuit;  semiconductor device types and applications; surface and structure 
characterization of semiconductor  

 

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3((3)-0-6) 
 Coating Processes 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า  การชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า  การจุ่มร้อน  โซล -เจล  การ
ชุบเคลือบผิวด้วยไอเคมี  การชุบเคลือบผิวด้วยไอทางฟิสิกส์ การทดสอบผิวเคลือบ การประยุกต์ใช้งานผิว
เคลือบต่าง ๆ   
 Electroplating; electroless plating; hot dip; sol-gel; chemical vapor deposition; 
physical vapor deposition; coating testing; applications of coatings  

 

316-403 วัสดุนาโน 3((3)-0-6) 
 Nanomaterials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ประวัติศาสตร์ของวัสดุนาโน การจ าแนกวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโนชนิด  1 มิติ การ
สังเคราะห์วัสดุนาโนชนิด 2 มิติ การสังเคราะห์วัสดุนาโนชนิด 3 มิติ การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุ
นาโน สมบัติของวัสดุนาโน การประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโน 
 History of nanomaterials; classification of nanomaterials; zero-dimensional 
nanomaterials fabrication; one-dimensional nanomaterials fabrication; two-dimensional 
nanomaterials fabrication; nanomaterials characterization; properties of 
nanomaterials; applications of nanomaterials  

 

316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) 
 Industrial Materials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ความส าคัญของวัสดุในอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และทางกลของวัสดุ การเลือกวัสดุ
ในอุตสาหกรรม : โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม วัสดุก่อสร้าง วัสดุทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบและสัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานนิยม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
ที่ส าคัญในอุตสาหกรรม การรีไซเคิลในอุตสาหกรรมการผลิต 
 Importance of materials for industry; chemical, physical and mechanical 
properties of materials; selection of materials for industry : metal, ceramic, polymer and 
composite; construction; electric and electronic materials; systems and symbols of 
materials according to principle standards; industrial standard product; important 
materials forming for industry; recycle processing in manufacturing industry  
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316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3((3)-0-6) 
 Inorganic Solids 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

เคมีของโครงผลึกและพันธะ สมบัติของวัสดุอนินทรีย์  โครงสร้างเซรามิกชนิดออกไซด์และ
ไม่ใช่ออกไซด์  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  

 

316-406 วัสดุชีวภาพ 3((3)-0-6) 
 Biomaterials 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ความหมาย ประวัติ และบทน าของวัสดุชีวภาพ สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพ 
การจัดกลุ่มของวัสดุชีวภาพและการประยุกต์ใช้ : โลหะ เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์ วัสดุผสม 
 Deffinition, history and priciple to biomaterials; properties and characteristics 
of biomaterials; classes and applications of biomaterials : metal, ceramic, polymer, 
composite 

 

316-407 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Materials Science 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์ตามที่หลักสูตรวัสดุศาสตร์ก าหนด 
 Selected interesting topic in materials science 

 

316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 
 Materials Innovation and Entrepreneurship 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 วัสดุขั้นสูงส าหรับนวัตกรรมและความยั่งยืน การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ หลักการพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์แผนการตลาด 
 Advanced materials for innovation and sustainability; management of science 
and technological innovations in materials science; basic concepts of entrepreneurship; 
basic concepts of strategic marketing planning 
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316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 3((2)-2-5) 
 Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง
กับวัสดุศาสตร์  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวัสดุศาสตร์ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ 
 Problem solving in industrial factories, state-enterprise sectors or government 
sectors related to materials science; developing occupational skills by integrating 
classroom knowledge with working experience related to materials science; visiting 
industrial factories and sectors related to materials science 

 

316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3((3)-0-6) 
 Electroceramic Materials 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรเซรามิก  สมบัติและการประยุกต์ใช้ : เซรามิกตัวน า  ไดอิเล็ก- 
ทริกและฉนวน เฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก  เพียโซเล็กทริกเซรามิก  ไพโรอิเล็กทริกเซรามิก  อิเล็กโทรออพ-
ติกเซรามิก และแมกเนติกเซรามิก  
 Preparation of electroceramics, properties and applications : ceramic 
conductor, dielectric and insulators, ferroelectric ceramics, piezoelectric ceramics, 
pyroelectric ceramics, electro-optic ceramics and magnetic ceramics 

 

316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3((2)-2-5) 
 Glass Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

ทฤษฎีเบื้องต้นของแก้ว ทฤษฎีโครงข่ายเชิงโครงสร้างของการฟอร์มแก้ว ทฤษฎีจลนศาสตร์
ของการฟอร์มแก้ว การหลอมวัตถุดิบแก้ว ความหนืดของหลอมที่ฟอร์มแก้ว ลักษณะเฉพาะของแก้ว 
กระบวนการขึ้นรูปแก้ว 
 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 

 

317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) 
 Job Training in Materials Science 

 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  

 Condition : Enrollment at least 6 semesters  
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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กับวัสดุศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ     
วัสดุศาสตร์ การประเมินผลพิจารณาจากรายงานฝึกงานและการดูงานหรือการสัมมนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้ที่รับผิดชอบ  

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 

317-492 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 

324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) 
Chemical Safety 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 
Prerequisite : 324-102 
สารเคมีที่เป็นอันตราย สารไวไฟ วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี  สารกัดกร่อนและแก๊ส  วิธีที่

ถูกต้องในการเคลื่อนย้าย การเก็บ การใช้และการท าลายสารเคมี  วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย  ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ  การ
ออกแบบห้องปฏิบัติการ  การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการและอันตรายที่อาจเผชิญในห้องปฏิบัติการ 
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 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 

Fundamentals of Rubber Technology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวัติความเป็นมาของยางธรรมชาติ ส่วนประกอบของน้ ายาง การผลิตน้ ายางข้น ยางดิบ

เกรดต่าง ๆ วิธีการทดสอบความเสถียรของน้ ายาง วิธีการทดสอบตามมาตรฐานของยางดิบ วิธีการเตรียม
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สารเคมีส าหรับน้ ายาง กระบวนการผลิตถุงยางอนามัย ถุงมือยาง และยางฟองน้ า และวิธีการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

        History of natural rubber; natural rubber latex compositions; concentration 
natural rubber latex; types of raw natural rubber; stability of latex testing; standard 
testing of raw natural rubbers; preparation of chemicals for natural rubber latex; process 
of condoms, gloves, and natural rubber latex foams production and natural rubber 
products testing according to standard 

342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2((2)-0-4) 
Fiber and Textile Technology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 
ชนิดและสมบัติของเส้นใย เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย

ประดิษฐ์ การปั่นเส้นด้ายและเชือก การย้อมเส้นใยและเส้นด้าย การผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใย และ
เส้นด้าย การตกแต่งสิ่งทอและการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งทอเพ่ือความยั่งยืน นวัตกรรมสิ่งทอ  

        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 quantity control; sustainable textiles; textile 
innovation 

342-335 สีและสารเคลือบผิว 2((2)-0-4) 
Paint and Coating Materials 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 
การจ าแนกวัสดุเคลือบผิว ชนิดของเรซิน ผงสี ตัวท าละลายและสารตัวเติมที่ใช้ในการผลิตสี

และสารเคลือบผิว การผสมสูตรสีและสารเคลือบผิว  การใช้งานและการทดสอบคุณภาพ วัสดุเคลือบผิวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

        Classification of coating materials; types of resins; pigments; solvents and 
additives for paint and coating productions; paint and coating materials composition; 
applications and quality testing; environmentally friendly coating materials 

342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 2((2)-0-4) 
Advanced Polymer Utilization and Characterization 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

Prerequisite : - 
การพัฒนาเทคโนโลยีของพลาสติกและการดัดแปรพลาสติกเพ่ือการใช้งานเฉพาะด้าน 

พอลิเมอร์น าไฟฟ้าเพ่ือการผลิตพลังงาน วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์เพ่ือการแยกก๊าซ การแลกเปลี่ยนประจุ การ
ผลิตพลังงานสะอาด หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่
พ้ืนผิว สัณฐานวิทยา การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยรังสีเอกซ์  

 Plastic development and modification for specific utility; conducting polymers 
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for energy production; polymeric membrane for gas separation, ion exchange, clean 
energy production; Principles of advanced characterization techniques for polymer 
composition at interface, polymer morphology, polymer structure using X-ray beam 

รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะ/ภาควิชา หรือ หลักสูตรอ่ืน 
316-100 วัสดุธรรมชาติ 2((2)-0-4) 

Natural Materials 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
แนวคิดพ้ืนฐานของวัสดุธรรมชาติ พอลิเมอร์ธรรมชาติ ยางธรรมชาติ วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ

ส าหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ในวัสดุศาสตร์ วัสดุจากซิลิกา โครงสร้าง สมบัติและการประยุกต์ใช้
วัสดุชีวภาพทางการแพทย์ 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 

316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Materials in Daily Life 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวัติศาสตร์ของวัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววัสดุ : โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 

สมบัติของวัสดุ การประยุกต์ใช้งาน  
       History of materials; introduction to materials : metals, ceramics, polymers 

and composites; properties of materials; materials applications 
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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ- สกุล 

ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา 
สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธวชั 
ชนะด ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมวัสดุ 
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2557 
2553 
2551 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางพรสดุา 
บ่มไล่ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2547 
2544 
2541 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายโกวทิ 
เลิศวิทยานนท์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
เทคโนโลยีเซรามิก 
วิศวกรรมเซรามิก 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2554 
2549 
2542 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเมธี  
พรมสวัสดิ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วัสดุศาสตร ์
วัสดุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2557 
2550 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวเสาวนิต 
ทรายทอง  

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เคมี 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 
เคมี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2551 
2546 
2540 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

1. รองศาสตราจารย ์ นายสุเมธา  
สุวรรณบูรณ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Doctor of Philosophy  
(Materials Chemistry) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีวัสด)ุ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เคมี) 

Université Montpellier II, 
France 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 

2544 

2540 

500 500 500 500 

2. รองศาสตราจารย ์ นายอนุกร  
ภู่เรืองรัตน์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วัสดุศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เคมีอนินทรีย์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2553 

2549 

2547 

500 500 500 500 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายไพโรจน ์
สังขไพฑูรย ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิศวกรรมวัสดุ) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมวัสดุ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2557 

2553 

2551 

500 500 500 500 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ประกอบด้วยอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากคณะต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์จากสถาบันอื่น และ

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการของผู้ประกอบการณ์ที่ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง

ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ (1 หน่วยกิต) และสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)  ให้นักศึกษา
เลือกเรียน  

     4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และ สหกิจศึกษา) 
1) อธิบายวัสดุประเภทต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง
1.1) อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์
1.2) อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่างถูกต้อง
1.3) อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
1.4) อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

2) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร
2.1) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2.2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและข้อก าหนดขององค์กร

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการบริหารจัดการและ
การสื่อสาร

4) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4.1) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
4.2) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม

5) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์

6.1) ประยุกต์ใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.2) แก้ปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

7) แสวงหาความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
8) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ได้ตามข้อก าหนดขององค์กร

4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 

    - ด าเนินการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 

4.2.2 สหกิจศึกษา 
    - ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 



92 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
4.3.1 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 

    - จัด 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
4.3.2 สหกิจศึกษา 

    - จัดเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาและค้นคว้าโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะทางในสาขา  
วัสดุศาสตร์หรือทางด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 

      5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้   
1) อธิบายวัสดุประเภทต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.2) อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่างถูกต้อง 
1.3) อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
1.4) อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 
2.1) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการบริหารจัดการและ
การสื่อสาร 

4) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4.1) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
4.2) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

5) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์ 

6.1) ประยุกต์ใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6.2) แก้ปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

7) แสวงหาความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
8) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ได้ตามข้อก าหนดขององค์กร 

      5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต   3   หน่วยกิต 

      5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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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  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์เพ่ือ
หาลักษณะเฉพาะ ทดสอบสมบัติ 
ตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม หรือ ตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

 
 
2. สามารถปฏิบัติงานตาม

ข้อก าหนดขององค์กร ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ สามารถคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ มีความกระตือรือร้น
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะ
และกระบวนการในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

- จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
ได้แก่ รายวิชาปฏิบัติการที่มีการใช้
เครื่องมือตรวจสอบลักษณะเฉพาะ 
วิเคราะห์ ทดสอบ การใช้โปรแกรมทาง
สถิติและโปรแกรมเฉพาะที่เก่ียวข้อง 
และจัดให้มีการสอบปฏิบัติ  

- การศึกษาดงูานและฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือทางวัสดุศาสตร์ 

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

- จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิด 

- จัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาต้องไปศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และมี
การอภิปราย โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

 
 

PLO 1 และ PLO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLO 3, PLO 6 และ PLO 7 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
3. มีความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
วิญญาณในการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

- ใช้เอกสารการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียม
สัมมนาและรายวิชาสัมมนา โดยการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
จากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่าง ๆ 

- การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วม
สอนในรายวิชาทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 

- การก าหนดเกณฑ์การใช้โปรแกรมฝึก
ภาษาอังกฤษ Tell me more ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ 

- จัดให้นักศึกษาเข้าอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ให้นักศึกษาเข้าทดสอบทักษะเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การ
ไม่ละเมิดสิทธิ์ การไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

- จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

- ให้นักศึกษาร่วมโครงการในวัน
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

- ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม กิจกรรมค่ายอาสา  
ต่าง ๆ โดยมีการร่วมท ากิจกรรม
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ทุกปี 

PLO 4 

PLO 2 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
5. มีทักษะในกระบวนการวิจัย 

ท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์และต่อ
ยอดองค์ความรู้ได้ 

 
 
 

- เขียนโครงร่างโครงงาน/ข้อเสนอ
โครงการ/รายงานโครงงาน 
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ/
โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

- สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา/
ประชุมวิชาการท่ีคณะ/มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น  

PLO1, PLO2, PLO4, PLO5, 
PLO6 และ PLO7  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO 1: ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมที่
เก่ียวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

Sub PLO 1.1: อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สัมพันธ์
กับวัสดุศาสตร์ 

Sub PLO 1.2: อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/
เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่างถูกต้อง 

Sub PLO 1.3: อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/
แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

Sub PLO 1.4: อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

    
 
 

   

PLO 2: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Sub PLO 2.1: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ 

Sub PLO 2.2: ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
ข้อก าหนดขององค์กร 

  
 

 
 

   

PLO 3: ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างานร่วมกันเป็นทีม โดย
อาศัยทักษะการบริหารจัดการและการสื่อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

          มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO 4: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 4.1: เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทั่ วไปได้อย่าง

เหมาะสม 
Sub PLO 4.2: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะ

อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

PLO 5: ใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  

PLO 6: เลือกใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน  

PLO 7: แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์    

ต่าง ๆ 
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการปฏิบัติ งาน

และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

และสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ

น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์
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                      2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 1: ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

Sub PLO 1.1: อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์ 

                 

Sub PLO 1.2: อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของ
วัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่างถูกต้อง 

                 

Sub PLO 1.3: อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/
แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

                 

Sub PLO 1.4: อธิบ ายกระบ วน การผลิ ต วั ส ดุ    
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

                 

PLO 2 : ปฏิบัติตนอยู่ ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 

 

Sub PLO 2.1: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ 

                 

Sub PLO 2.2: ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 

                 

PLO 3: ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ ในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการบริหารจัดการและการ
สื่อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 4: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
Sub PLO 4.1: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป

ได้อย่างเหมาะสม 
                 

Sub PLO 4.2: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียว 
ข้องกับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

                 

PLO 5: ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

                 

PLO 6: เลือกใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับลักษณะ
งาน 

                 

PLO 7แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน 

                 



101 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
(แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 1: ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

Sub PLO 1.1: อธิบายหลักการทางวิทยา - 
ศาสตร์พื้นฐานที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์ 

Sub PLO 1.2: อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรม
ของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่าง
ถูกต้อง 

Sub PLO 1.3: อธิบายสมบัติทางกล/ความ
ร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

Sub PLO 1.4: อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุ
ประ- เภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

1. การจัดการเรียนการสอนแนวทางพิพัฒนาการนิยม
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การจัดการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ค าถาม การจัดการเรียนการสอนแบบค้นพบ
การจัดการเชิงบูรณาการกับการท างาน

2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบเชิงรุกเพ่ือกระตุ้นกระบวนการคิด ผ่านการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง การท ารายงานและน าเสนอหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมกันอภิปรายภายใน
ห้องเรียนโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือและ
แนะน าวิธีการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือ
ค าตอบ

3. การจัดการเรียนการสอนที่ บู รณ าการกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. การจัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ/
ทัศนศึกษา/การจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง

1. การประเมินจากการสอบย่อย/สอบกลางภาค/
สอบปลายภาค

2. การประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย/
รายงาน/การน าเสนอ/แบบฝึกหัก/งานกลุ่ม

3. การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากสถาน
ประกอบการ/ทัศนศึกษา/การจัดบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง

4. การประเมินจากออกแบบการใช้งานและการสร้าง
ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ได้

5. การประเมินจากการสอบปฏิบัติการทางด้าน
วัสดุศาสตร์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

5. การจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยการมอบ 
หมายหัวข้อเรื่องค้นคว้า/ท ารายงาน/แบบฝึกหัด/
การอภิปรายกลุ่ม

PLO 2: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Sub PLO 2.1: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ 

Sub PLO 2.2: ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียน
การสอน

2. คณาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา
3. การมีส่วนร่วมกับสังคมและการสร้างจิตส านึก

สาธารณะ
4. การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
5. การฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือ

ฝึกการจิตส านึกที่ดี
6. การจัดกิจกรรมกลุ่มจิตอาสา การจัดค่ายอาสา

ช่วยเหลือสังคม หรือจัดการเรียนการสอนที่มีพระ
ราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนกเป็น
แนวทาง

7. ก าหนดข้อตกลงหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นเพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้น 
การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น

1. การประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลาที่
มอบหมาย

2. การประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรมของนักศึกษาจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. การประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย/
รายงาน/การน าเสนอ/แบบฝึกหัก/งานกลุ่ม

4. การประเมินจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการ/
การคัดลอกจากเวปไซต์หรือแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการอ่ืน ๆ โดยไม่บอกแหล่งที่มา

5. การประเมินจากจัดกิจกรรมกลุ่มจิตอาสา การจัด
ค่ายอาสาช่วยเหลือสังคม หรือจากรายวิชาที่อาศัย
พระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกเป็น
แนวทาง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 3: ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการบริหารจัดการและ
การสื่อสาร 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างาน
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

2. การจัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมของนักศึกษาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 

3. การจัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่
นักศึกษามีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่าง
คณะ/สาขา และบุคคลภายนอก 

 
 
 

1. การประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 

3. การประเมินจากบทบาทและหน้าที่ในการท างาน
ร่วมกันที่ได้รับมอบหมาย 

4. การประเมินตนเองในฐานะผู้น าและประเมินเพ่ือน
ในฐานะผู้ร่วมในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

5. การประเมินจากบทบาทในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

PLO 4: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 4.1: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 4.2: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการฝึกปฏิบัติจริง
ในการเรียนการสอน การน าเสนองาน รายงาน
ตลอดจนงานที่จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การน าเสนอ 

2. การเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ สถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น าเสนองาน/ประมวลผล/วิเคราะห์ผลการทดลองที่
สัมพันธ์กับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3. การจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อทักษะอาชีพ 

1. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทั่วไป เช่น การน าเสนองาน การท า
รายงาน 

2. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ในการใช้เทคโนโลยี
ส ารสน เท ศ พ้ื น ฐาน  เช่ น  การใช้ โป รแกรม 
Microsoft Word Excel แ ล ะ  PowerPoint ใน
การใช้งานทั่วไป 

3. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพ เช่น การใช้
โปรแกรมในการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ การ
ใช้โปรแกรมทางสถิติในการค านวณ เป็นต้น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 5: ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบเชิงรุกที่นักศึกษาเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางวัสดุ
ศาสตร์ด้วยตนเอง 

2. การมอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และการน าเสนอ
เครื่องมือต่าง ๆ ทางด้านวัสดุศาสตร์ 

3. การมอบหมายกรณีศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ 
โดยให้ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข 

4. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาปฏิบัติการ/โครงงาน/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

5. การจัดกิจกรรมของอบรมและทัศนศึกษาเครื่องมือ
รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ/สถาน
ประกอบการ 

1. การประเมินจาการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ทาง 
วัสดุศาสตร์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ ใน 
รายวิชาปฏิบัติการ/โครงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

2. การสอบปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทาง  
วัสดุศาสตร์ 

3. การประเมินผลจากการน าเสนองาน/การตอบ
ค าถาม/การแสดงความคิดเห็นการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ 

PLO 6: เลือกใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบเชิงรุก โดยมอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และ
การน าเสนอ 

2. การมอบหมายกรณีศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์โดยให้
ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

3. การฝึ กแก้ปั ญ หาจริ ง ใน รายวิช าปฏิ บั ติ ก าร/
โครงงาน/ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

1. การสอบข้อเขียน/สอบปากเปล่า 
2. การประเมินผลจากการน าเสนองาน/การตอบ

ค าถาม/การแสดงความคิดเห็น 
3. การประเมินผลจากรายงานและการน าเสนอใน

รายวิชาปฏิ บั ติ การ/โครงงาน/ หรือผลการ
ปฏิบัติงานและการน าเสนอในรายวิชาฝึกงาน/  
สหกิจศึกษา  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 7: แสวงหาความรู้  คิดวิ เคราะห์  และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบนพ้ืนฐานของความ
รู้เท่าทัน 

1. การฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาปฏิบัติการ/โครงงาน/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทางด้าน
วัสดุศาสตร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. การจัดการเรียนการสอนแบบให้นั กศึกษาได้
วิเคราะห์ วิจารณ์และจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม โดย
เน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์

3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
การสอนกับปฏิบัติการหรือจากการศึกษาในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง

4. การจั ด กิ จ ก รรม แ น ะแน วท าง/แล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในชั้นเรียน  หรือ
จากรุ่นพี่/ศิษย์เก่า มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

1. การประเมินผลจากรายงานรายวิชาปฏิบัติการ/
โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษาและการน าเสนอ
รายวิชาปฏิบัติการ/โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา

2. การประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมาย เช่น การท า
โครงงาน การอภิปรายกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

3. การประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายให้เป็นไป
ตามหลักการของ Rubric
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
950-102 ชีวิตที่ดี 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-001 พลเมืองที่ดี 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2 ⚫ ⚫

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ⚫ ⚫ ⚫

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2 ⚫ ⚫ ⚫

322-100 ค านวณศิลป์ 2 ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
895-020 ขิมไทย 1     ⚫  ⚫      

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1     ⚫  ⚫      

895-022 จังหวะจะเพลง 1     ⚫  ⚫      

895-023 กีตาร์ 1     ⚫  ⚫      

895-024 อูคูเลเล่ 1     ⚫  ⚫      

895-025 ฮาร์โมนิกา 1     ⚫  ⚫      

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1     ⚫  ⚫      
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1     ⚫  ⚫      

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1     ⚫  ⚫      

895-030 ว่ายน้ า 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-031 เทนนิส 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-032 บาสเกตบอล 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-033 กรีฑา 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-034 ลีลาส 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
895-035 เปตอง 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-036 ค่ายพักแรม 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-037 แบดมินตัน 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1     ⚫  ⚫      

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1     ⚫  ⚫      
472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข 1     ⚫  ⚫      

142-234 โลกสวย 1     ⚫  ⚫      

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1     ⚫  ⚫      

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1     ⚫  ⚫      

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1     ⚫  ⚫      

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1     ⚫  ⚫      

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1     ⚫  ⚫      

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1     ⚫  ⚫      

รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
2     

  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตจริง 
2     

  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ

เป็นภาษาอังกฤษ 
2     

  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม 

2     
  ⚫ ⚫ 

   
⚫ 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษาต่อ 
2     

  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
2     

  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2       ⚫ ⚫    ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
890-050 แปลสิกูเกิล 2  ⚫ ⚫ ⚫

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2  ⚫ ⚫ ⚫

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2  ⚫ ⚫ ⚫

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน 

2 
 ⚫ ⚫ ⚫

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
ศึกษาต่อ 

2 
 ⚫ ⚫ ⚫

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2  ⚫ ⚫ ⚫

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2  ⚫ ⚫ ⚫



111 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
2     

⚫   ⚫    ⚫ 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2     ⚫   ⚫    ⚫ 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2        ⚫    ⚫ 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 
2     

   ⚫    ⚫ 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2 ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ 
336-214 กินดี ชีวิตดี 2        ⚫    ⚫ 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2        ⚫    ⚫ 
336-216 ยาและสุขภาพ 2        ⚫    ⚫ 
895-040 จิตวิทยาความรัก 2     ⚫   ⚫    ⚫ 
895-041 ปรัชญาจริยะ 2     ⚫       ⚫ 
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษ 

ที่ 21 
2     

⚫  ⚫ ⚫ 
   

⚫ 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-045 ทักษะการสื่อสาร 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2     ⚫  ⚫     ⚫ 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2     ⚫  ⚫     ⚫ 
895-049 ศิลปะกับความสุข 2     ⚫  ⚫     ⚫ 
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบ
ประหยัด 

2 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2 ⚫  ⚫

895-056 สงขลาศึกษา 2 ⚫  ⚫

895-057 ดนตรีไทย 2 ⚫ ⚫ 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2 ⚫ ⚫ 

895-059 ดนตรีตะวันตก 2 ⚫ ⚫ 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2 
⚫ ⚫ 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

2 
⚫ ⚫ 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2 ⚫ ⚫ 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2 ⚫ ⚫ 



113 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2 ⚫ ⚫ 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

001-101 อาเซียนศึกษา 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2  ⚫ ⚫ ⚫

142-112 อังกฤษออนแอร์ 2  ⚫ ⚫ ⚫

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 
 ⚫ ⚫ ⚫

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1  ⚫ ⚫ ⚫

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2  ⚫ ⚫ ⚫

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจก
บุคคล 

2 
 ⚫ ⚫ ⚫

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1  ⚫ ⚫ ⚫

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1 
 ⚫ ⚫ ⚫

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบ
สร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการ
สื่อสาร 

1 
 ⚫ ⚫ ⚫

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1  ⚫ ⚫ ⚫

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้าง
แบรนด์ 

1 
 ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1  ⚫ ⚫ ⚫

142-238 ตะลอนทัวร์ 2  ⚫ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
322-101 แคลคูลัส 1 3 ⚫ ⚫ ⚫

322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 ⚫ ⚫ ⚫

324-101 เคมีทั่วไป 1 3 ⚫ ⚫ ⚫

324-102 เคมีทั่วไป 2 3 ⚫ ⚫ ⚫

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 ⚫ ⚫ ⚫

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 ⚫ ⚫ ⚫

330-101 หลักชีววิทยา 1 3 ⚫ ⚫ ⚫

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 ⚫ ⚫ ⚫

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3 ⚫ ⚫ ⚫

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 ⚫ ⚫ ⚫

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.2.1 รายวิชาแกนหลัก 
316-201 วัสดุผสม 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-211 วัสดุเซรามิก 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-221 โลหะวิทยา 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3 ⚫ ⚫ ⚫

342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
2.2.2 ชุดวิชา (Module) 
316-331  
ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 

7 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-332  
ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 

5 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-333  
ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม 

7 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.2.3 รายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

317-472 สหกิจศึกษา 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.3 กลุ่มวิชาเลือก (เปิดสอนโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์) 
2.3.1 กลุ่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ทั่วไป 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-403 วัสดุนาโน 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
316-406 วัสดุชีวภาพ 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-407 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.3.2 กลุ่มรายวิชาโลหะวิทยา 
316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัด
กร่อน 

3 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.3.3 กลุ่มรายวิชาเซรามิก 
316-311 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.3.4 กลุ่มรายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และ

ผู้ประกอบการ 
3 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม
ทางวัสดุศาสตร์ 

3 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.3.5 รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
2.3.6 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

342-335 สีและสารเคลือบผิว 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์
ขั้นสูง 

2 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
316-100 วัสดุธรรมชาติ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีท่ี รายละเอียด 
1 1.1 นักศึกษาสามารถประพฤติตัวและด าเนินชีวิตอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวอยู่ใน

สังคมได้เป็นอย่างด ี 
1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สถิติพ้ืนฐานที่เกีย่วข้องกับการเรียน

ในสาขาวัสดุศาสตร์ 
1.3 นักศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานได้ 
1.4 นักศึกษาสามารถตั้งสมมติฐานและท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และใช้เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์พื้นฐานได้  
2 2.1 นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีตรรกะโดยใช้หลักการคิดอย่างเป็นระบบ 

2.2 นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2.3 นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและอังกฤษให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2.4 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ได ้
2.5 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ทางด้านวัสดุเซรามิก โลหะวิทยา วัสดุพอลิเมอร ์และวัสดุผสมได ้

3 3.1 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับศาสตร์ทาง       
วัสดุศาสตร์ได ้

3.2 นักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ กระบวนการผลิต และการหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ 

3.3 นักศึกษาสามารถตั้งสมมติฐาน ออกแบบ และท าการทดลองเกี่ยวกับสมบัติ กระบวนการผลิต และ
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม และสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์
พ้ืนฐานได ้

3.4 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวัสดุศาสตร์ 
4 4.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะด้านและทักษะทางปฏิบัติการด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับ

สมบัติ กระบวนการผลิต และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  เพ่ือการท าโครงงาน การฝึกงาน/การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/สถานประกอบการ  

4.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 
4.3 นักศึกษาสามารถด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์ด้วยตนเองได้ 
4.4 นักศึกษาสามารถแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้ ประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได้  

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการก าหนดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าไปด าเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยหลักสูตรก าหนดวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบรวมถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร

2) ภาควิชาแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อสอบเพ่ือประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์รายวิชา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

3) คณะกรรมการหลักสูตรรับรองผลการประเมินของรายวิชาเพ่ือประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
รายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

4) คณะกรรมการหลักสูตรประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องใน
สถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา

5) คณะกรรมการหลักสูตรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง/
โทรศัพท์/ช่องทางออนไลน์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

6) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้ง
สาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  โดยต้องเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  จากระบบ 8 ระดับ -
คะแนน

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
    กรณีที่นักศึกษามีปัญหาและ/หรือสงสัยเกี่ยวข้องกับผลการประเมินในรายวิชาหรือการเรียนการสอนใน

หลักสูตร นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหรือยื่นค าร้องผ่านกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
กรรมการวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้ันตอนที่คณะก าหนด 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     
     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยก าหนด

  การเตรียมการในระดับคณะ 
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1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ระเบียบการเรียนการสอนและเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

2) การชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะและเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3) การแนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะเพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
4) การมอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเพ่ือ

เรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ/ภาควิชาและประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่

5) การสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวิจัย (Research unit) ต่าง ๆ และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบเชิงรุก
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซ่ึงครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล

 การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา

2) คณะส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล มีการเพ่ิมพูนทักษะ
การเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล

    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายราย

เดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย
3) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ต ารา/

เอกสารประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาสื่อและทักษะการสอน
การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน  รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ

2) คณะจัดสรรเงินบรรณสารสงเคราะห์แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือจัดหาต ารา/เอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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3) คณะส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัยโดยการสนับสนุนให้
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยง

4) คณะส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

5) คณะส่งเสริมให้อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 

การควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. การก ากับมาตรฐาน
        การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้         

1) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เพ่ือท าหน้าที่ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาพรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง

2) หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ท าหน้าที่วางแผนด าเนินการควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
หรือทุกรอบ 5 ปี โดยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

3) หลักสูตรมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ หรือทุกรอบ 5 ปี มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4) หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 4 และวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผล
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีรายละเอียดครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ หรือทุกรอบ 5 ปี 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีการติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี  

3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาโดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และจ านวนนักศึกษาแต่ละปี
การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ไว้ใน มคอ. 2 และทุกปีการศึกษาหลักสูตรจะมีการทบทวนและยืนยันจ านวนนักศึกษา
รับเข้าและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่ระบุไว้ใน  มคอ. 2 ด าเนินการรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยขั้นศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ข้อก าหนดของคณะ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยการจัดปฐมนิเทศ

และพบผู้ปกครอง เพ่ือแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การแนะน ามหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร การ
ปรับตัวและการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร การลงทะเบียน การประเมินผลการ
เรียนการสอน การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ สิ่งอ านวย
ความ สะดวกในการเรียน พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย
ให้ความรู้ด้านวิธีการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และ
นักศึกษารุ่นพ่ี นอกจากนี้หลักสูตรมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามความต้องการของนักศึกษาและพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด อีกทั้งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนการ
สอนให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ป้ญหา การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึ้นก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา เพ่ือติดตามการ

คงอยู่ของนักศึกษา ข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจและปัญหาของนักศึกษาใน
การบริหารหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือให้ค าปรึกษา
และดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและอ่ืน ๆ โดยหลักสูตรจัดโครงการพบที่ปรึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษาและก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดสรรเวลาส าหรับให้นักศึกษาได้พบและขอ
ค าแนะน า และมีช่องทางให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร การส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการศึกษา และการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือน าผลการประเมิน
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ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

4. อาจารย์
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ า ใหม่ตามข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนด โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องและมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดให้คณาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา 
คณะ และมหาวิทยาลัย  

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
หลักสูตรมีการก ากับคุณภาพคณาจารย์โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และมี
การติดตามความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและการพัฒนาทางด้านวิชาการของคณาจารย์ใน
หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ทั้งการเรียน
การสอน ความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ งวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด อีกทั้งมีการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
และคณะก าหนดเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

หรือการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและมีการติดตาม ทบทวนและส ารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์และอัตราก าลัง
ของอาจารย์ทุกภาคการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขออัตราก าลังทดแทนล่วงหน้าไปยังมหาวิทยาลัยและ
การก าหนดภาระงานของอาจารย์ นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรทุกปเีพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการบริหารหลักสูตรต่อไป 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรหรือการจัดการศึกษาแบบการศึกษาเชิงผลลัพธ์ จากนั้นจึงน ามาออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและสาระ
รายวิชาของหลักสูตรโดยวิธีการออกแบบย้อนกลับเพ่ือก าหนดโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาต่าง ๆ ของ
หลักสูตร โดยมีการออกแบบชุดวิชาที่ตอบสนองต่อก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรจ านวน 3 ชุดวิชา ได้แก่ 
1) ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 2) ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม และ 3) ชุดวิชาการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร เช่น การ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน การจัดการเรียน
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การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และรูปแบบการประเมินที่สอดคล้องกับ 
และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องร่วมประชุมวางแผนจัดการการเรียน

การสอน ประเมินผลและทบทวนการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูลเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรก าหนดและผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีการก าหนดภาระงานการสอน กระบวนการการเรียนการสอน รวมทั้งมีระบบการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล โดยหลักสูตรเตรียมช่องทางรับค าร้องการขออุทธรณ์ของนักศึกษาและจัดตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา  

หลักสูตรมีการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาโดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่แนะน า
นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษาในการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา รวมทั้งให้การปรึกษา แนะน าหรือตักเตือนเมื่อ
นักศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสม 

  5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ให้เป็นไปตาม

ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด  และมีการจัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา
2) วารสาร
3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นศูนย์กลางของทรัพยากรการเรียนรู้
ดังกล่าว นอกจากนี้ในระดับภาควิชายังมีหนังสือ/ต าราที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) หลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานระหว่างส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรและ

อาจารย์ประจ าเพ่ือจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
2) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนพ้ืนฐานในการเรียนและการท าปฏิบัติการกับภาควิชาและ

ประสานงานระหว่างภาควิชาเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พ้ืนฐานในการเรียนและการท าปฏิบัติการ
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3) ประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ในการเรียนและการ
ท าปฏิบัติการและงานวิจัย

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอและความต้องการจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ

จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

    

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

    

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 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) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย   
ปีละ 1 คร้ัง  

    

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ        
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

         

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม มคอ. (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณาจาก
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ดังนี้ 

1) ประเมินการสอนของอาจารย์และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนหรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามกลยุทธ์การสอน
ของรายวิชาในหลักสูตร 

3) ประเมินจากผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียนโดย
การสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาให้ดีขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/กลุ่มผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทั กษะ 

กลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก นายจ้าง 
ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษา 
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2) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาด้วยการท า
แบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในช่วงเวลาของการรับปริญญา

4) หลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้วยการท าแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
6) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่และผู้ใช้บัณฑิต

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
4) เชิญมีส่วนได้ส่วนเสียและศิษย์เก่าให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก 
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                                               ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น
กล ไกห ลั ก ในการ พั ฒ นาภ าค ใต้ แ ละป ระ เท ศ  มุ่ งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ.
2570 

            

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พัธกิจ 1 
สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ
วิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 
พัธกิจ 2 
สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ 
พัธกิจ 3 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพ้ืนฐานพหุ

     
 
 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
✓ 

     
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
วัฒนธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
Integrity 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
Wisdom 
ใฝ่ปัญญา 
Social Engagement 
จิตสาธารณะ 

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
เป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570 
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 
สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์
ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิต
งานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stakeholder Need 1 : (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1. ทักษะการคิดเชิงระบบ
2. ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ
3. ทักษะในการเลือกและเข้าใจหลักการในการเลือกวัสดุให้

เหมาะสมกับประเภทและสมบัติที่ต้องการใช้งาน
✓ ✓

✓

✓

✓
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
4. ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้าง สมบัติพ้ืนฐานและสมบัติ

พิเศษของวัสดุได้อย่างถูกต้องและแม่นย า โดยสามารถ
เลือกวิธีวิ เคราะห์ที่ เหมาะสมได้  โดยมี พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ก ากับ

5. ระบุโครงสร้างของวัสดุแต่ละประเภทได้ รวมถึงแยกแยะ
ความผิดปกติของโครงสร้างหรือชิ้นงานได้

6. วิเคราะห์ความเสียหายได้แล้ว ต้องสามารถวิเคราะห์
สาเหตุและการแก้ไข การป้องกัน การแตกหักเสียหาย
นั้นได้

7. การตรวจสอบกระบวนการผลิต/การวิเคราะห์ความ
สูญเสีย

8. ความรู้ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือทาง
วัสดุศาสตร์

9. การวางแผนเกี่ยวกับกับทดลอง
10. การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
11. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการผลิต

การตรวจลักษณะจ าเพาะด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการแปลผล และ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ

12. ความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต
13. ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
14. สามารถแก้ไขปัญหา
15. สามารถสร้างนวัตกรรม/ทักษะด้านเทคโนโลยี  

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
16. ทักษะด้านภาษาท้ังฟังพูดอ่านเขียน  
17. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน/รับฟังความคิดเห็น และ

ท างานเป็นทีมได้  
18. ทั กษะ เรื่ อ งการแก้ ไขปั ญ ห าและการจั ดล าดั บ

ความส าคัญของงาน 
19. ใฝ่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยการ

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และประยุกต์ใช้เป็น 
20. เปิดใจเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา 
21. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
22. การสืบค้นงานวิจัย และการน ามาประยุกต์ใช้ในงานให้

เหมาะสม 
23. การคิดวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาที่เข้ามาได้ 

✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 

Stakeholder Need 2 : (ผู้ใช้บัณฑิต) 
1. ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุที่จ าเป็นกับอุตสาหกรรมแต่ละ

ประเภท 
2. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
3. การวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์

ต้นทุน 
4. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
5. การพัฒนาความรู้ให้ตนเองสม่ าเสมอ 
6. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติของวัสดุ 

  
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
✓ 

  
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
✓ 
 
 
 
 
 

 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

และการทดสอบวัสดุ  
8. ความรู้เกี่ยวกับการกัดกร่อนและเสื่อมสภาพของวัสดุ  
9. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสาร และกล้าตัดสินใจ 
10. มีความสามารถในการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ 
11. การคิดเชิงระบบ 
12. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

✓ 
 
✓ 

✓ 
 

 
 
 
✓ 

✓  
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
✓ 

Stakeholder Need 3 : (ศิษย์เก่า) 
1. ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาท่ีสาม 
3. การวิเคราะห์ปัญญาของวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
4. การน าเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
5. การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวัสดุ 
6. การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การปรับตัว กล้าแสดงความ

คิดเห็น การรับฟังความเห็นของผู้อื่น 
7. การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
8. การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีความ

อดทน    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

  
 
✓ 
 
 
 
✓ 

  
 
 
 
 
✓ 

 
✓ 

 
 
 
✓ 
✓ 
 
 
 
✓ 

 

Stakeholder Need 4 : (อาจารย์) 
1. การวางแผน คิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (การสังเกตปัญห า
วิเคราะห์หาสาเหตุ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์/วัสดุศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 
PLO5 PLO6 PLO7 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 
และการลงมือท า)  

2. การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง/การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีความรับผิดชอบ มีความสม่ าเสมอในการท างานติดตาม

งาน/รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบ 
4. ความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการความรู้ เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
5. ความมีน้ าใจและการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่/จิตสาธารณะ 
6. ทัศนคติที่ดี/ความสนใจในการท างานทางด้านวัสดุ-

ศาสตร์ 
7. การเชื่อมโยงทางวิชาการมาใช้ในทางปฏิบัติ 
8. รักในองค์กร 
9. ความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอ 
10. ทักษะการแปลบทความภาษาอังกฤษ 
11. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแปล

ผลการวิเคราะห ์
12. ทักษะด้านเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 

 

 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

Stakeholder Need 5 : (นักศึกษา) 
1. ทักษะภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะที่เน้นการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ 
3. ความทันสมัยของเนื้อหา และมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน 

       
✓ 

   
 
✓ 

  
 
 
✓ 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/Attitude/Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) Knowledge (Cognitive) Attitude (Affective) Skill (Psychomotor) 
PLO 1: ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับวัสดุ
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

1.1: อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์ 

1.2: อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของ
วัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุ
ผสมได้อย่างถูกต้อง 

1.3: อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/แสง/
ไฟฟ้ า/แม่ เหล็กของวัสดุประเภท   
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

1.4: อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

K 1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ ใช้
อธิบ ายเกี่ ยวกับวัสดุ  ได้แก่  ความรู้ท าง
คณิตศาสตร์/เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา 
K 2 ความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ 
K 3 ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและพฤติกรรม
ของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 4 ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุโลหะ/
เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุ
โลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 

A 1 มีความสนใจใฝ่รู ้และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการและเทคโนโลย ี
A 2 กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 

S 1 อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติ 
กระบวนการผลิต และการหาลกัษณะ 
เฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
 

PLO 2: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและข้อก าหนดของ
องค์กร 

2.1: ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลัก
คุณ ธรรม  จริยธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์ 

2.2: ปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบ รรณ ทาง
วิชาการและข้อก าหนดขององค์กร 

K 6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
วัฒนธรรมองค์กร 
K 7 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ 
ข้อก าหนดขององค์กร 

A 3 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักและ
รับผิดชอบในหน้าที ่
A 4 ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
A 5 ตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร 

S 2 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในองค์กร/
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) Knowledge (Cognitive) Attitude (Affective) Skill (Psychomotor) 
PLO 3: ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ใน
การท างานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการ
บริหารจัดการและการสื่อสาร 

K 6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
วัฒนธรรมองค์กร 
K 8 ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษา และ
การน าเสนองาน 

A 2 กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
A 3 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักและ
รับผิดชอบในหน้าที ่
A 6 กล้าตัดสินใจ 
A 7 มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม
เป็นกิจที่หนึ่ง 
A 8 ยอมรับความคิดเห็นและพร้อมแก้ไข
ปัญหา 

S 2 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในองค์กร/
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 
S 3 การท างานร่วมกับผู้อื่น/การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ด ี
S 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
S 5 การควบคุมอารมณ์ 
S 6 การเจรจาต่อรองและการประนี    
ประนอม 
S 7 การสื่อสารและการน าเสนอ 
S 8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

PLO 4: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

4.1: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

4.2: เลื อก ใช้ เท ค โน โลยี ส ารสน เทศที่
เกี่ ยวข้องกับทักษะอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

K 9 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป 
K 10 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับทักษะอาชีพหรือที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

A 1 มีความสนใจใฝ่รู ้และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการและเทคโนโลย ี
A 9 รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

S 9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะ
อาชีพ 

PLO 5 : ใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุ
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

K 3 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรม
ของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 4 ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุโลหะ/
เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุ
โลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดผุสม 
K 11 ความรูเ้กี่ยวกับเคร่ืองมือวิทยาศาตร์
พื้นฐาน 
K 12 ความรูเ้กี่ยวกับเคร่ืองมือทางดา้นวสัดุ

A 1 มีความสนใจใฝ่รู ้และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการและเทคโนโลยี  
A 4 ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
A 9 รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

S 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
S 10 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และเครื่องมือทางวัสดุศาสตร ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) Knowledge (Cognitive) Attitude (Affective) Skill (Psychomotor) 
ศาสตร์  

PLO 6 : เลื อก ใช้ วั สดุ ป ระ เภทต่ า ง ๆ  ได้
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

K 3 ความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรม
ของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 4 ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุโลหะ/
เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม 
K 5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุ
โลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดผุสม 
K 13 ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถิต ิ
K 14 การประยุกต์ใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ 
K 15 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ 
K 16 ความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
โดยใช้ปัญหาหรือโครงงานเปน็ฐาน 

A 1 มีความสนใจใฝ่รู ้และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการและเทคโนโลยี  
A 2 กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
A 8 ยอมรับความคิดเห็นและพร้อมแก้ไข
ปัญหา 
A 9 รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

S 1 อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติ 
กระบวนการผลิต และการหาลกัษณะ 
เฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
S 3 การท างานร่วมกับผู้อื่น/การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ด ี
S 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
S 7 การสื่อสารและการน าเสนอ 
S 8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
S 10 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และเครื่องมือทางวัสดุศาสตร ์

PLO 7: แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบน
พื้นฐานของความรู้เท่าทัน 

K 6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
วัฒนธรรมองค์กร 
K 8 ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษา และ
การน าเสนองาน 
K 9 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป 
K 10 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับทักษะอาชีพหรือที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
K 15 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ 
K 16 ความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
โดยใช้ปัญหาหรือโครงงานเปน็ฐาน 

A 1 มีความสนใจใฝ่รู ้และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการและเทคโนโลย ี
A 9 รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

S 1 อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติ 
กระบวนการผลิต และการหาลกัษณะ 
เฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
S 9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทักษะ
อาชีพ 
S 11 การเลือกวิธีการเรียนรู้ การประเมิน 
และการพัฒนาตนเอง 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill 

รายวิชา /กลุ่มสาระ/Module Knowledge/Attitude/Skill 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) K1, K8, K13, K15, A1, A3, A9, S3, S7 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) K1, K8, K13, K15, A1, A3, A9, S3, S7 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1, K8, K13, A1, A3, A9, S3, S7 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) K1, K8, K13, A1, A3, A9, S3, S7 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) K1, K8, K11, K13, A1, A3, A9, S3, S7, S10 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) K1, K8, K11, K13, A1, A3, A9, S3, S7, S10 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) K1, K8, K13, A1, A3, A9, S3, S7 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) K1, K8, K11, K13, A1, A3, A9, S3, S7, S10 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6) K1, K8, K13, A1, A3, A9, S3, S7 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) K1, K8, K11, K13, A1, A3, A9, S3, S7, S10 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
รายวิชาแกนหลัก 
316-201 วัสดุผสม 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K8, K9, K14, A1, A3, A9, S3, S7, S9 
316-211 วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A6, A7, 

A8, A9, S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S11 
316-221 โลหะวิทยา 3((3)-0-6) K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, A1, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 

324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K8, A1, A3, A9, S3, S7 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module Knowledge/Attitude/Skill 

342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K2, K3, K5, K8, K14, A1, A3, S3, S7 
ชุดวิชา (Module) 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7((6)-3-12) K4, K7, K8, K9, K10, K12, A1, A3, A4, A9, S1, S2, S3, S7, S9, S10 

316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5((4)-3-8) K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A6, A8, A9, 
S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S11 

316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7((6)-3-12) K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, A1, A2, A3, A4, A5, 
A9, S1, S2, S3, S4, S7, S9, S10, S11 

รายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 8((6)-6-12) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A8, A9, S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S11 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 7((6)-3-12) K3, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A4, 

A8, A9, S1, S3, S7, S9, S10, S11 
317-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) K1-K16, A1-A9, S1-S11 

3) กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ทั่วไป 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3((3)-0-6) K7, K8, K9, K10, K13, K14, K15, A1, A3, A3, A8, A9, S2, S3, S7, S8, S9 
316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A6, A8, A9, 

S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S11 
316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2((1)-2-3) K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, A1, 

A2, A3, A4, A6, A8, A9, S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11 
316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, A1, A2, A3, A6, A8, A9, S1, S2, S3, S4, S7, 

S9, S11 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module  Knowledge/Attitude/Skill 

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3((3)-0-6) K5, K7, K8, K9, K14, A1, A3, A9 , S1, S2, S3, S7, S9 

316-403 วัสดุนาโน 3((3)-0-6) K5, K7, K8, K9, K14, A1, A3, A9 , S1, S2, S3, S7, S9 

316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) K4, K5, K7, K8, K9, K14, A1, A3, A9, S1, S3, S7, S9 
316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K13, K14, K15, A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9, 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11 
316-406 วัสดุชีวภาพ 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K14, K15, A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9,        

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11 
316-407 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3((x)-y-z) K3, K4, K5, K7, K8, K9, K12, K14, A1, A3, A9, S1, S3, S7, S9 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) K1-K16, A1-A9, S1-S11 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3(0-9-0) K3, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A4, 

A8, A9, S1, S3, S7, S9, S10, S11 
กลุ่มรายวิชาโลหะวิทยา 
316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3((3)-0-6) K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, A1, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K13, K14, K15, A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9, 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11 
316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3((3)-0-6) K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, A1, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
กลุ่มรายวิชาเซรามิก 
316-311 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K14, K15, A1, A2, A3, A6, A7, A8, A9, S1, 

S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11 
316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, A1, A2, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9, S11 
316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9, K13, K14, K15, K16, A1, A2, A3, A6, A8, A9, 

S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S11 
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รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module  Knowledge/Attitude/Skill 

กลุ่มรายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) K1-K16, A1-A9, S1-S11 

316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 3((3)-0-6) K1-K16, A1-A9, S1-S11 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) K1  K6 K7 K10 K14 A1 A2 A3 A9 S7 S11 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) K3, K4, K5, K6, K8, K9, A1, A2, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2((2)-0-4) K3, K4, K5, K6, K8, K9, A1, A2, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
342-335 สีและสารเคลือบผิว 2((2)-0-4) K3, K4, K5, K6, K8, K9, A1, A2, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 2((2)-0-4) K3, K4, K5, K6, K8, K9, A1, A2, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
316-100 วัสดุธรรมชาติ 2((2)-0-4) K1, K6, K8, K9, A1, A3, A6, A9, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 

316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) K2, K7, K9, A1, A3, A9, S1, S2, S3, S7, S9 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning)    

จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 185 รายวิชา 
จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning) 185 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (Active learning) .....  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ....... ของรายวชิาในหลกัสตูร 
สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 64  รายวิชา 

   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) - - - จัดแบบ Blended learning ท่ีเน้นการ

คิดวิเคราะห์ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
- เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

50 

50 

- - 100 - 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา 
  จากบทเรียนออนไลน์ 
- ฝึกปฏิบัติ 

80 

20 

- - 100 - 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - - โครงงาน 100 - - 100 - 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) - - Think-Pair-Share, Analysis or 

reactions to videos, Analyze case 
70 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
   studies, Problem-based learning      

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 

50 20 30 100 - 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 40 - Team based 40 - 20 100 - 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) - 50 - - 10 40 100 - 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) - 40 Team based 10 20 30 100 - 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) - 24 Case based, team based 60 16 - 100 - 
322-100 ค านวณศิลป ์2((2)-0-4) 50 10 Case based 10 10 20 100 - 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียน 

- การเรียนรู้แบบใช้เกม 
- Cooperative learning 

20 
40 
10 

- 30 100 - 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided Practice) 
- Role-play 

30 - 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช ้2((2)-0-4) 20 - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

(Think-Pair-Share) 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided practice) 
- Cooperative learning  

30 - 50 100 - 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 

60 - 40 100 - 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) - - - การค้นคว้าและการน าเสนอ 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
2((2)-0-4) 

- - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบเขียนสะท้อนคิด 
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 

60 - 40 100 - 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 
- การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 

30 
30 
5 
5 

- 30 100 - 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 15 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 

35 - 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
2((2)-0-4) 

- - - Think-Pair-Share 
- Concept mapping 
- Collaborative learning group and 
sharing 
- Guided practice  
- Student generated exam 
questions 

5 
15 
15 
 

20 
5 
 

- 40 100 - 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง ((2)-0-4) - - Cooperative learning, Guided 
Practices 

50 - 50 100 - 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  
2((2)-0-4) 

- - - การฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

50 - 50 100 - 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - Non-scripted role-play 
- VDO 
- Collaborative learning 
- Thinking and reasoning 

14 
7 
38 
7 

- 34 100 - 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์บทฟัง/วิดีโอ 
- การปฏิบัติ 

70 - 30 100 - 

890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็น 
ภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

15 - Team-based learning, Think-pair-
share, presentation and reflection, 
student-led review sessions 

55 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  
2((2)-0-4) 

- - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
 

20 
 

- 50 100 - 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ 
(Analysis or reactions to videos) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

20 
 

20 
 
 

10 

- 50 100 - 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  

2((2)-0-4) 

20 - - Team-based learning (co-

operative learning) 

- Guided practice 

40 - 40 100 - 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 

- Analyze case study  

10 

30 

30 

- 30 100 - 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Discussions 

20 - 80 100 - 

890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 10 - Team-based, Think-pair-share, 
Guided practices 

40 - 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเท่ียว 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 

- Student-led review sessions 
- Field trip 

20 
20 
20 

- 40 100 - 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 

20 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided Practice) 

30 - 50 100 - 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 2((2)-0-4) - - Guided practice, learning by doing, 
hands-on experience, task-based, 
scenario-based, critical thinking 

50 - 50 100 - 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) - - Team-based learning, scenario-
based learning, Think-pair-share, 
student-led review sessions 

60 - 40 100 - 

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 5 20 - Think-Pair-Share 
- Discussions 

25 - 50 100 - 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 25 20 - Think-Pair-Share 
- Project 
- Discussions 

20 15 20 100 - 

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) - - - Think-pair-share  
- Project  
- Copperative learning 
- Discussion 

60 - 40 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
2((2)-0-4)   

- - - Think-Pair-Share 
- Project 
- Cooperative learning 
- Discussions 

50 - 50 100 - 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  
2((2)-0-4)   

- - - การเรียนรู้เป็นทีม 
- การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
- Discussions 
- ฝึกปฏิบัติ 

60 - 40 100 - 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในท่ีท างาน 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 

คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100 - 

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100 - 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

50 - 50 100 - 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

70 - 30 100 - 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share  
- Role-play 

70 - 30 100 - 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

50 - 50 100 - 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

70 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 

learning 
 

70 - 30 100 - 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - การฝึกปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
(Guided Practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
 

10 
 

10 

- 50 100 - 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 

- Team based 
70 - 30 100 - 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- การน าเสนอหน้าชั้นเรียน/ห้องเรียน 
- การสะท้อนคิด 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) - - - สื่อวิดีโอ,อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- Creativity-based Learning (CBL) 

80 10 10 100 - 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 10 - ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 80 - 10 100 - 
895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-035 เปตอง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกมการละเล่น 

50 10 40 100 - 

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- Game Based Learning 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 30 - Team based 20 30 20 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100 - 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 

- 20 ฝึกปฏิบัติท่าร า ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย 
และได้ก าหนดเพลงให้ฝึกคิดประดิษฐ์
ท่าร าและออกแบบการแสดง ใน
รูปแบบการท างานคนเดียวและเป็นทีม 

20 10 50 100 - 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 30 - Team based 30 30 10 100 - 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2)    40 20 Team based 20 10 10 100 - 
142-234 โลกสวย 1((1)-0-2)   - - Task based, Community based 90 - 10 100 - 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2)  90 - - - - 10 100 - 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2)  90 - - - - 10 100 - 
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2)  - - Case based 90 - 10 100 - 
142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2)  - - Case based 90 - 10 100 - 
รายวิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 45 - - Team based 

- Scenario based 
50 
5 

- - 100 - 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 20 - Team based learning 33.33 6.67 40 100 - 
315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2((2)-0-4) 

- 40 - - 20 40 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) - 20 Case based 10 20 50 100 - 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต 2((2)-0-4) - - ท ารายงาน/น าเสนอหน้าชั้นเรียน 30 20 50 100 - 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) 

- - ท ารายงาน/น าเสนอหน้าชั้นเรียน 30 20 50 100 - 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)                     - 30 Case based, team based 30 30 10 100 - 

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) - - มอบหมายงาน 10 70 20 100 - 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) - - Team based 6.67 93.33 - 100 - 

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4)  - - - - 80 20 100 - 
895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) - - - Team based 

- การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
30 

- 40 100 - 

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) - - - ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรียน 

70 - 30 100 - 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  
2((2)-0-4) 

- - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 

Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) - - Case based, team based 50 - 50 100 - 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง, 

Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
Team based learning 

25 
 

25 

- 50 100 - 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) - - ดูภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ คิดและ
วิเคราะห์เรื่องราวในภาพยนตร์กับความ
จริงในประวัติศาสตร์ 

50 - 50 100 - 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 40 - สร้างสรรค์ภาพจิตนาการ 30 - 30 100 - 
895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 30 - สร้างสรรค์ศิลปะเป็นกลุ่ม 30 - 40 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 20 - อภิปรายกรณีศึกษา 50 - 30 100 - 
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 20 - วิพากษ์ปรากฏการณ์วัฒนธรรม

สมัยใหม่ 
60 - 20 100 - 

895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
20 
20 

- 40 100 - 

895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
20 
20 

- 40 100 - 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเท่ียวแบบประหยัด  
2((2)-0-4) 

- - - การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
20 
20 

- 40 100 - 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) - - - ลงพื้นท่ี/ทัศนศึกษาแหล่งมรดกโลก 
(ตามความต้องการของนักศึกษา) 

50 - 50 100 - 

895-056 สงขลาศึกษา (Songkhla Studies) 2((2)-0-4) - - - ลงพื้นท่ีเมืองเก่าสงขลาและหาดใหญ่ 
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม 

50 - 50 100 - 

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 

895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) - - - เกม 

- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-062 ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 

- - 

- เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 

- 30 

100 - 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100 - 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) - - - ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรียน 

70 - 30 100 - 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

- 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 2(2-0-4) 

- 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 

874-194  ภาษีอากรกับชีวิต 2(2-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100 - 



158 
 

   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2(2-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
25 10 50 100 - 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 45 - - Team based 
- Scenario based 

50 
5 

- - 100 - 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 20 - - Team based learning 33.33 6.67 40 100 - 
001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) - 30 - ใช้สื่ อ /วิดี โอประกอบการจัดการ

เรียนรู้ 
- การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 

40 - 30 100 - 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - Task based 50 30 20 100 - 
142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4)  - - - Task based 50 30 20 100 - 
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1((1)-0-2)  

- - - Task based 50 30 20 100 - 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2)  - - - Task based 50 30 20 100 - 
142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4)  30 - - Task based 30 20 20 100 - 
142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล  
2((1)-2-3)   

30 - - Task based 30 20 20 100 - 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2)  90 - - - - 10 100 - 
142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
1((1)-0-2)  

20 70 - - - 10 100  

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับ
การประชุมวิชาการและการสื่อสาร 1((1)-0-2)  

20 70 - - - 10 100  

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2)  90 - - - - 10 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 
1((1)-0-2)  

90 - - - - 10 100 - 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100 - 
142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) - - 80 - - 20 100 - 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) - - - ใช้ปัญหาเป็นฐาน 50 - 50 100 - 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) - - - ใช้ปัญหาเป็นฐาน 50 - 50 100 - 
324-101 เคมีท่ัวไป 1 3((3)-0-6) - 25 - Case based 25 - 50 100 - 
324-102 เคมีท่ัวไป 2 3((3)-0-6) - 25 - Case based 25 - 50 100 - 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) - - - Experiential Learning 70 - 30 100 - 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) - - - Experiential Learning 70 - 30 100 - 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) - - - Think-Pair-Share 50 - 50 100 - 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) - - - Think-Pair-Share 

- Experiential Learning 
100 - - 100 - 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) - 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100 - 

333-101 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-0) - - - Experiential Learning 100 - - 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
2. กลุ่มวิชาบังคับ 
รายวชิาแกนหลัก 
316-201 วัสดุผสม 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

316-211 วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6) 10 - - เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- ใช้สื่อ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 

20 
30 

- 40 100 - 

316-221 โลหะวิทยา 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - Case-based Learning, Student-led 
review sessions, experiential 
learning, collaborative learning, 
gamification, student-led review 
sessions 

50 - 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

50 
 
 
 
 

- 50 100 - 

ชุดวิชา (Module) 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดเุชิงอุตสาหกรรม 
7((6)-3-12) 

- 10 - ใช้สื่อ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
- ใช้งานวิจัยประกอบการเรียนรู้ 
- ปฏิบัติการ 
- น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5 
 
5 
5 
20 
5 

- 50 100 - 

316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 
5((4)-3-8) 

40 - - เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การน าเสนอ 

10 
10 

- 40 100 - 

316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม  
7((6)-3-12) 

- 10 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 
- ปฏิบัติการ 

5 
 

10 
10 
15 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
รายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-1) - - - การค้นคว้างานวิจัยเชิงวิชาการระดับ

นานาชาติเพื่อน าเสนอสัมมนา 
- ความสนใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในห้องสัมมนา 
- การน า เสนอสัมมนาและการตอบ
ค าถามสัมมนา 
- การท ารายงานสัมมนา 

10 
 
5 
 

65 
 

20 

- - 100 - 

317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3(0-9-0) 70 - - รายงานและการน าเสนอ 30 - - 100 - 
317-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 50 10 - เน้นทักษะกระบวนการคิด 

- การท ารายงานและน าเสนอ 
20 
20 

- - 100 - 

3. รายวิชาเลือก 
กลุ่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ทั่วไป 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3((2)-2-5) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การฝึกปฏิบัติ 

20 
 
 

20 
20 

- 40 100 - 

316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 

10 
20 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2((1)-2-3) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- การท ารายงานและน าเสนอ 
- การเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์
เหมือนจริง 
- การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฟัง
บรรยายจากวิทยากร 

20 
 

20 
10 

 
10 

- 40 100 - 

316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3((3)-0-6) 5 5 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 

10 
10 

- 50 100 - 

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3(3-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 
- ใช้งานวิจัยประกอบการเรียนรู้ 

17 
 

10 
13 
10 

- 50 100 - 

316-403 วัสดุนาโน 3(3-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 
- ใช้งานวิจัยประกอบการเรียนรู้ 

17 
 

10 
13 
10 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  
ระบุร้อยละ

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3(3-0-6) - 10 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ การท า
แบบฝึกหัด 
- การใช้งานวิจัยในการสอน 

10 

10 
10 

10 

- 50 100 - 

316-406 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) - 10 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 
- การใช้งานวิจัยในการสอน 

10 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

316-407 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 1-3((x)-y-z) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 

10 
10 
10 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) 50 20 - การท ารายงานและน าเสนอ 30 - - 100 - 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3(0-9-0) 70 - - รายงานและการน าเสนอ 30 - - 100 - 
กลุ่มรายวิชาโลหะวิทยา 
316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน  
3((3)-0-6) 

- 10 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ การท า
แบบฝึกหัด 
- การใช้งานวิจัยในการสอน 

10 
 

10 
10 
 

10 

- 50 100 - 

316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
กลุ่มรายวิชาเซรามิก 
316-311 วัสดุสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) - 10 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ การท า
แบบฝึกหัด 
- การใช้งานวิจัยในการสอน 

5 
 

20 
5 
 

10 

- 50 100 - 

316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 

15 
15 

- 50 100 - 

316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3((2)-2-5) 30 - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 

30 - 40 100 - 

กลุ่มรายวิชาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ 
3((3)-0-6) 

25 25 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอนวัตกรรม
ทางวัสดุศาสตร์ 

10 
 

15 
15 

- 10 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทาง 
วัสดุศาสตร์  
3((3)-0-6) 

25 25 - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอการแก้ไข
ปัญหาใรงงานอุตสหากรรมทางวัสดุ
ศาสตร์ 

10 
 

15 
15 

- 10 100 - 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2((2)-0-4) - - - Experiential Learning, 

collaborative learning, student-led 
review sessions, analysis or 
reactions to videos 

50 
 
 

- 50 100 - 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-204 เทคโนโลยียางพื้นฐาน 3((3)-0-6) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 2((2)-0-4) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

342-335 สีและสารเคลือบผิว 2((2)-0-4) - - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 

342-336 การใช้งานและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง  
2((2)-0-4) 

- - - ใช้ส่ือ/วีดีโอสั้นๆ/โปรแกรม 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ อภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การเรียนรู้จากงานวิจัย 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

20 
 
 

10 
10 
10 

- 50 100 - 
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   รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จดั 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการเรียนรู ้
แบบทฤษฎ ี รวม 

ร้อยละ 100 Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เชน่  Case 
based, team based, scenario based  

Engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 (ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
316-100 วัสดุธรรมชาติ 2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- เน้นทักษะกระบวนการคิด 
- การท ารายงานและน าเสนอ การท า
แบบฝึกหัด 

20 
 

10 
20 

- 50 100 - 

316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วีดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- การท ารายงานและน าเสนอ 

40 
 

13 

- 47 100 - 

  หมายเหตุ : รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต และ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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                                                                                                                                                                                                           ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 

จ านวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร                                 46   รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                            15   รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ  65.48  ของหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

 

 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

316-201 วัสดุผสม 3((3)-0-6)          

316-211 วัสดุเซรามิก 3((3)-0-6)          

316-221 โลหะวิทยา 3((3)-0-6)          

316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3((3)-0-6)          

316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 
3((3)-0-6) 

  
 

      

316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 
7((6)-3-12) 

  
 

      

316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม 5((4)-3-8) 

  
 

      

316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม 7((6)-3-12) 

  
 

      

316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3((3)-0-6)          

316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2((2)-0-4)          

316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และ          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 
ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

ผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 
316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทาง
วัสดุศาสตร์ 3((3)-0-6) 

  

317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1(0-6-0) 

317-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)  

342-201 วัสดุพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 

  สรุปจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)   15  รายวิชา 

       หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของในหลักสูตร  
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ภาคผนวก   ฉ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชนะดี
1.1 ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-301 สมบัติของวัสดุ 1 3 
316-302 สมบัติของวัสดุ 2 3 
316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 
316-403 วัสดุผสมและกระบวนการผลิต 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
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 3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-201 วัสดุผสม 3 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3 
316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 
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316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 8 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-404 วัสดุอุตสาหกรรม 2 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Radklaochotsatain, N., Niyomwas, S. and Chanadee, T. 2020. Zirconium diboride-mullite

composite form mineral: Combustion synthesis, consolidation, characterizations and
properties. Ceramics International, Article in press.

2) Rongsawat, S., Bunma, W. and Chanadee, T. 2020. In situ combustion synthesis in air of
calcium titanate powders using minerals as a calcium source. Materials Science Forum,
982: 20-25.

3) Myint Maung, S.T., Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2019. Two reactant systems for self-
propagating high-temperature synthesis of tungsten silicide. Journal of the Australian
Ceramic Society, 55(3): 873-882.

4) Intaphong, P., Radklaochotsatain, N., Somraksa, W., Musigawona, S. Kongthong, N., Kaemkit,
R., Samadoloh, S. and Chanadee, T. 2019. Combustion synthesis of nickel ferrite powders:
Effect of NaClO4 content on their characteristics and magnetic properties. Current Applied
Physics, 19(4): 548-555.

5) Chanadee, T. and Singsarothai, S. 2019. Effect of high-energy milling on magnesiothermic
self-propagating high-temperature synthesis in a mixture of SiO2, C, and Mg reactant
powders. Combustion, Explosion and Shock Waves, 55(1): 97-106.

6) Maung, S.T.M., Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2019. Intermetallic WSi2–W5Si3 alloy by
magnesiothermic SHS reaction. International Journal of Self-Propagating High-Tem- 
perature Synthesis, 28(1): 50-55.

7) Cherdchom, S., Rattanaphan, T. and Chanadee, T. 2019. Calcium titanate from food
waste: Combustion synthesis, sintering, characterization, and properties. Advances in
Materials Science and Engineering, 2019: 9639016.

8) Dhanglert, N., Niyomwas, S. and Chanadee, T. 2018. Experimental study of combustion
synthesis in air of ZrB2-mullite composite from different zirconium silicate sources. Russian
Journal of Non-Ferrous Metals, 59(4): 440-449.

9) Chanadee, T. and Singsarothai, S. 2018. Mechanoactivated SHS of Si–SiC powders from
natural sand: Influence of milling time. International Journal of Self-Propagating High-
Temperature Synthesis, 27(2): 85-88.

10) Ti-Iatyor, A., Kongkue, T. and Chanadee, T. 2018. Extraction and characterization of silica
powders from natural waste for environmental remediation. Materials Science Forum,
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934: 147-153. 
11) Maung, S.T.M., Chanadee, T. and Niyomwas, S. 2018. Synthesis of WSi2-W5Si3 intermetallic

alloy via self-propagating high temperature synthesis. Solid State Phenomena, 280: 121-
126. 

12) Chanadee, T. 2017. SHS synthesis of Si-SiC composite powders using Mg and reactants
from industrial waste. Metals and Materials International, 23(6): 1188-1196.

13) Chanadee, T. 2017. Experimental studies on self-propagating high-temperature synthesis
of Si-SiC composite from reactants of SiO2 derived from corn cob ash/C/Mg. Journal of the
Australian Ceramic Society, 53(1): 245-252.

14) Chanadee, T. 2017. Combustion synthesis of Si-SiC composite powders derived from
different silica precursors. Journal of Ceramic Processing Research, 18(5): 389-393.

15) Chanadee, T. 2017. Combustion synthesis of nickel-ferrite magnetic materials. Inter- 
national Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 26(1): 40-43.

16) Niyomwas, S., Chanadee, T. 2017. Effect of flux ratio on the products of self propagating
high temperature synthesis-casting in the WO3-Si-Al system. Minerals, Metals and
Materials Series, 9783319510903: 365-372.

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Chanadee, T. 2019. In-situ combustion synthesis in air of calcium titanate powders using

minerals as a calcium source, 2019 3rd International Conference on Advanced
Manufacturing and Materials, Beijing, China, 29-31 May, 2018, page 39-40.

2) Chanadee, T. 2018. Extraction and characterization of silica powders from natural waste
for environmental remediation, 6th Asia Conference on Mechanical and Materials
Engineering, Seoul, Republic of Korea, 15-18 June, 2018, page 147-153.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุดา บ่มไล่
1.1 ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 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 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
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317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-515 วัสดุเฉพาะทางและการใช้ประโยชน์ 3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3 
316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 
316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Bomlai, P. and Kongthong, N. 2019. Improvement of the electrical properties in

ba(Ti0.92Sn0.08)O3 lead-free ceramics by ca addition and sintering profile. Key Engineering
Materials, 798: 258-263.

2) Jaimeewong, P., Sittinon S., Buntham, S., Bomlai, P., Namsar, O.,  Pojprapai, S. and Wat- 
charapasorn, A. 2018. Ferroelectric, piezoelectric and dielectric behaviors of CoO- and
Fe2O3-doped BCZT ceramics. Physica Status Solidi A, 215: 1-6.

3) Bomlai P. and Hwangkaw P. 2018. Enhanced dielectric properties of Ba(Ti, Sn)O3 lead-free
ceramics by Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 substitution. Integrated Ferroelectrics, 187(1): 165-172.

4) W. Kayaphan and Bomlai P.  2018. Microstructural and electrical properties of Sn-modi-
fied BaTiO3 lead-free ceramics by two-step sintering method. Advances in Materials
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Science and Engineering, 2018: 1-6. 
5) Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. 2017. Effects of multi-walled

carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, and mechanical
properties of epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 38(6): 1031-
1042. 

6) Wattanapradit, O. and Bomlai, P. 2017. Effects of ball milling on the properties of (Ba1-xCax)(Ti0.92Sn0.08)O3 

lead-free ceramics. Key Engineering Materials, 751: 417-422.

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์
1.1 ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3 
316-304 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 3 
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส 2 
316-308 เทคโนโลยีเมมเบรน 3 
316-311 วัสดุเซรามิก 3 
316-312 เทคโนโลยีซีเมนต์ 2 
316-401 โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3 
316-413 วิทยาศาสตร์แก้ว 2 
316-414 วิทยาศาสตร์ของเครื่องดินเผาขาว 2 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 



177 
 

316-211 วัสดุเซรามิก 3 
316-302 เทคโนโลยีเมมเบรน 3 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-412 วิทยาศาสตร์แก้ว 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
  

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Lertwittayanon, K. 2018. Effect of agar-kaolin interaction in gelcasting mixtures on forming 

of alumina membrane support. Jurnal Teknologi, 80(3-2): 59-64. 
2) Lertwittayanon, K., Youravong, W. and Lau, W.J. 2017. Enhanced catalytic performance of 

Ni/α-Al2O3 catalyst modified with CaZrO3 nanoparticles in steam-methane reforming. 
International Journal of Hydrogen Energy, 42(47): 28254-28265. 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พรมสวัสดิ์ 

1.1 ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3 
316-309 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 
316-311 วัสดุเซรามิก 3 
316-401 โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3 
316-402 วัสดุกึ่งตัวน า 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-512 วัสดุสภาวะของแข็ง 3 
316-515 วัสดุเฉพาะทางและการใช้ประโยชน์ 3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-211 วัสดุเซรามิก 3 
316-303 การเตรียมสัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-401 วัสดุกึ่งตัวน า 3 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Promsawat, M., Boonsri, K.-U., Samadoloh, S., Promsawat, N. and Kalkornsurapranee, E. 

2019. Effects of poling on electrical properties of flexible piezoelectric composites with 
natural rubber matrix. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 553(1): 
012008. 

2) Samadoloh, S., Promsawat, N., Kalkornsurapranee, E., Pojprapai, S. and Promsawat, M. 
2019. Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites with natural 
rubber matrix.  Integrated Ferroelectrics, 195(1): 30-38. 

3) Promsawat, N., Wichaiwong, W., Pimpawat, P., Changsarn, K., Phimol, K., Promsawat, M. 
and Janphuang, P. 2019. A study of flexible piezoelectric generators by sputtering ZnO 
thin film on PET substrate. Integrated Ferroelectrics, 195(1): 220-229. 

4) Promsawat, M., Kanchiang, K., Promsawat, N. and Jiansirisomboon, S. 2018. Probing local 
structure of ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 ceramic with synchrotron X-ray absorp- 
tion spectroscopy technique. Integrated Ferroelectrics, 187(1): 53-62. 

5) Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Luo, Z., Beeby, S., Rojviriya, C., Pakawanit, 
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P. and Pojprapai, S. 2018. CNTs-added PMNT/PDMS flexible piezoelectric nanocomposite 
for energy harvesting application. Integrated Ferroelectrics, 187(1): 70-79. 

6) Promsawat, M., Promsawat, N., Jiansirisomboon, S., Namsar, O., Marlton, F., Daniels, J. and 
Pojprapai, S. 2017. Investigation of frequency effect on electrical fatigue and crack tip 
domain-switching behaviors in Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics via synchrotron X-ray 
diffraction.  Journal of the European Ceramic Society, 37(15): 4609-4616. 

7) Promsawat, M., Promsawat, N., Wong, J.W., Luo, Z., Pojprapai, S. and Jiansirisomboon, S. 
2017. Effects of frequency on electrical fatigue behavior of ZnO-modified Pb(Mg1/3 
Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics. Ceramics International, 43(16): 13475-13482. 

8) Promsawat, M., Ye, Z.G. and Watcharapasorn, A. 2017. Enhancement of piezoelectric 
properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics by ZnO modification. Materials Letters, 
205: 126-129. 

9) Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Marungsri, B., Luo, Z. and Pojprapai, S. 
2017. Investigation of the effect of temperature on aging behavior of Fe-doped lead 
zirconate titanate. Functional Materials Letters, 10(3): 1750026. 

10) Promsawat, M., Deluca, M., Kampoosiri, S., Marungsri, B. and Pojprapai, S. 2017. Electrical 
fatigue behavior of lead zirconate titanate ceramic under elevated temperatures. Journal 
of the European Ceramic Society, 37(5):  2047-2055. 

11) Jaimeewong, P., Boonsong, P., Ngernchuklin, P., Tipakontitikul, R., Niyompan, A., 
Promsawat, M. and Watcharapasorn, A. 2017. Enhanced sinterability and electrical 
properties of Bi2O3-added Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics. Ferroelectrics, 511(1): 88-93. 

12) Promsawat, M., Marungsri, B., Promsawat, N., Janphuang, P., Luo, Z., Pojprapai, S. 2017. 
Effects of temperature on aging degradation of soft and hard lead zirconate titanate 
ceramics. Ceramics International, 43(13): 9709-9714. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิต ทรายทอง 

1.1 ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

324-103 เคมีทั่วไป 3 
324-322 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 3 
324-424 ผลิกศาสตร์เคมี 2 
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
325-104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 1 

325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1 

325-221 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 

325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1 

325-321 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

324-522 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2 2 
324-721 ทฤษฎีเคมีเชิงฟิสิกส์ 3 
324-524 ผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2 
324-681 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
324-682 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
324-687 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 
324-688 สัมมนาวิชาการทางเคมี 2 1 
324-783 สัมมนาวิชาการทางเคมี 3 1 
324-784 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
324-788 สัมมนาวิชาการทางเคมี 4 1 
325-799 วิทยานิพนธ์ 36 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Kreaunakpan, J., Chainok, K., Halcovitch, N.R., Tiekink, E.R.T.,  Pirojsirikul, T. and Saithong, 

S. 2020. Crystal and molecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver(I) 
with thiocyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E: 
Crystallographic Communications, 76: 42-47. 

2) Thongphichai, W., Tuchinda, P., Pohmakotr, M., Reutrakul, V.,  Akkarawongsapat, R., Na- 
paswad, C., Limthongkul, J.,  Jenjittikul, T. and Saithong, S. 2019. Anti-HIV-1 activities of 
constituents from the rhizomes of Boesenbergia thorelii. Fitoterapia, 139: 104388. 

3) Putra, H.N., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J.,  
Hadsadee, S. and Jungsuttiwong, S. 2019. Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 
10-membered macrolides from the marine-derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU-
AMF45. Tetrahedron, 75(38): 130530. 

4) Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J. 2019. Tri-
chothecenes from a soil-derived riphenylph brevicompactum. Journal of Natural 
Products, 82(4): 687-693. 

5) Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Watanapokasine, R., Voravuthikunchai, 
S.P. and Chakthong, S. 2019. Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L. 
Phytochemistry, 157: 64-70. 

6) Maha, A., Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Hadsadee, S., 
Jungsuttiwong, S., Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2018. Blennolide derivatives from the 
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soil-derived fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14. Tetrahedron, 74(39): 5659-5664. 
7) Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., Saithong, S. and Kaeobamrung, J. 2018. Copper-catalyzed 

domino reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of 
quinazolinediones. Tetrahedron Letters, 59(39): 3537-3540. 

8) Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., 
Srimaroeng, C., Ontawong, A., Duangjai, A., Muangnil, P. and Muanprasat, C. 2018. 
Asperidines A-C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the soil-derived fungus 
Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 26(15): 4502-
4508. 

9) Meesin, J., Pohmakotr, M., Reutrakul, V., Soorukram, D., Leowanawat, P., Saithong, S. and 
Kuhakarn, C. 2017. TBAI/TBHP-Mediated Cascade Cyclization toward Sulfonylated Indeno 
[1,2-c]quinolones. Organic Letters, 19(24): 6546-6549. 

10) Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S., Phongpaichit, S., Chumponanomakun, P., Boonpra, 
T., Chainok, K. and Tantirungrotechai, Y. 2017. Synthesis, characterization, and biological 
studies of novel Ni(II) and Zn(II) complexes with 5-chloro-2-(phenylazo)pyridine. Science 
Asia, 43(3): 175-185. 

11) Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phong- 
paichit, S., Preedanon, S. and Sakayaroj, J. 2017. Γ-Butenolide and furanone derivatives 
from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry, 137: 
165-173. 

12) Chuklin, P., Chalermpanaphan, V., Nhukeaw, T., Saithong, S., Chainok, K., Phongpaichit, S., 
Ratanaphan, A. and Leesakul, N. 2 0 1 7 .  Synthesis, X-ray structure of organometallic 
ruthenium (II) p-cymene complexes based on P- and N- donor ligands and their in vitro 
antibacterial and anticancer studies. Journal of Organometallic Chemistry, 846: 242-250. 

 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 

1.1 ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-301 สมบัติของวัสดุ 1 3 
316-302 สมบัติของวัสดุ 2 3 
316-303 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 3 
316-404 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 
316-405 วัสดุนาโน 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
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317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-502 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 3 
316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง 3 
316-521 นาโนเทคโนโลยี 3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-402 กระบวนการชุบเคลือบผิว 3 
316-403 วัสดุนาโน 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Suwanboon, S., Somraksa, W., Amornpitoksuk, P. and Randorn, C. 2020. Effect of 

trisodium citrate on the formation and structural, optical and photocatalytic properties of 
Sr-doped ZnO. Journal of Alloys and Compounds, 832: 154963. 

2) Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2020. Photocatalytic degradation of 
rhodamine B, reactive orange, and bisphenol A under visible light irradiation over 
AgX/ZnO (X=Cl, Br, I) prepared from green approach. Optik, 204: 164224. 

3) Somraksa, W., Suwanboon, S. and Amornpitoksuk, P. 2019. Enhanced visible-light driven 
photocatalytic property of g-C3N4/ZnAl2O4 nanocomposites. Journal of Physics: Conference Series, 
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1380(1): 012021. 
4) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Kaowphong, S. 2019. Photocatalytic activity of 

AgCl/SnO2 prepared by one-pot green synthesis. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 
14: 100190. 

5) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Randorn, C. 2019. Photocatalytic dye decolori-
zation under light-emitting-diode irradiation by silver halides prepared from hydrohalic 
acids, Materials Research Express, 6(11): 115524. 

6) Junlapong, K., Suwanboon, S. and Khaokong, C. 2019. Effects of zinc oxide particle shape 
on properties of a prevulcanized latex. Iranian Polymer Journal (English Edition), 28(4): 
325-335. 

7) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Randorn, C. 2019. Photocatalytic activity of Ag3PO4 
prepared using a mist-solution precipitation method. Materials Research Express, 6(3): 
035510. 

8) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Randorn, C. 2019. Effect of tartaric acid as a 
structure-directing agent on different ZnO morphologies and their physical and photo- 
catalytic properties. Ceramics International, 45(2): 2111-2116. 

9) Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2019. Synthesis, characterization, 
and photocatalytic properties of zno nanoparticles prepared by a precipitation-calcination 
method using a natural alkaline solution. Materials Research Express, 6(4): 045501. 

10) Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Graidist, P., Maungchanburi, S. and 
Randorn, C. 2018. Effect of Ag loading on activated carbon doped ZnO for bisphenol A 
degradation under visible light. Advanced Powder Technology, 29(11): 2608-2615. 

11) Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S. and Riyajan, S. 2018. Synthesis of superhydro- 
phobic core-shell mesoporous silica nanoparticles. Journal of Porous Materials, 25(5): 
1391-1399. 

12) Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S. and Riyajan, S. 2018. One-pot synthesis of ultra-
hydrophobic mesoporous silica nanoparticles. Materials Research Express, 5(9): 095030. 

13) Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Randorn, C. 2018. Photocatalytic activities of silver 
compound modified activated carbon@ZnO: Novel ternary composite visible light-driven 
photocatalysts. Materials Science in Semiconductor Processing, 84: 50-57. 

14) Pholnak, C., Latte, N., Sirisathitkul, C., Lertworapreecha, M. and Suwanboon, S. 2018. 
Antifungal mulberry papers modified with microclusters of pyramidal zinc oxide. Cellulose 
Chemistry and Technology, 52(7-8): 689-694. 

15) Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P. and Bangrak, P. 2018. The improvement of the band 
gap energy and antibacterial activities of CeO2/ZnO nanocomposites prepared by high 
energy ball milling. Chiang Mai Journal of Science, 45(2): 1129-1137. 

16) Amornpitoksuk, P. and Suwanboon, S. 2 0 1 7 . Comparative study of the photocatalytic 
decolorization of rhodamine B dye by AgI-Ag3PO4 prepared from co-precipitation and ion-
exchange methods. Journal of Alloys and Compounds, 720: 582-588. 

17) Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S. and Graidist, P. 2017. Photocatalytic 
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dye degradation by ZnO nanoparticles prepared from X2C2O4 (X = H, Na and NH4) and the 
cytotoxicity of the treated dye solutions. Separation and Purification Technology, 177: 
304-312. 

 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 

1.1 ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-303 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 3 
316-323 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3 
316-401 โครงสร้างผลึกของของแข็ง 3 
316-408 ของแข็งอนินทรีย์ 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-503 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-514 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 3 
316-516 วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง 3 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
316-692 วิทยานิพนธ์ 18 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-100 วัสดุธรรมชาติ 2 
316-322 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน 3 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
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316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-405 ของแข็งอนินทรีย์ 3 
316-406 วัสดุชีวภาพ 3 
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์และผู้ประกอบการ 3 
316-409 การแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
  

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T. and Thongtem, S. 2020. Characterization 

and photocatalysis of visible-light-driven Dy-doped ZnO nanoparticles synthesized by 
tartaric acid-assisted combustion method. Inorganic Chemistry Communications, 117: 
107944. 

2) Phuruangrat, A., Klangnoi, T., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S. and 
Thongtem, T. 2020. Sonochemical-assisted deposition synthesis of visible-light-driven 
Pd/Bi2MoO6 used for photocatalytic degradation of rhodamine B. Journal of Electronic 
Materials, 49(6): 3684-3691. 

3) Phuruangrat, A., Klangnoi, T., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S. and 
Thongtem, T. 2020. Synthesis of Pd nanoparticles modified Bi2MoO6 nanoplates by 
microwave-assisted deposition with their enhanced visible-light-driven photocatalyst. 
Optik, 212: 164674. 

4) Davoodi, A., Akhbari, K. and Phuruangrat, A. 2020. Determination of kinetically or 
thermodynamically stable product between the two lead coordination polymers. Colloid 
and Polymer Science, 298(4-5): 449-457. 

5) Kianimehr, A., Akhbari, K., White, J. and Phuruangrat, A. 2020. Sonochemical synthesis, 
crystal structure and thermal behavior of a new thallium(I) supramolecular polymer with 
hydrogen and bromine-oxygen halogen bonds. Inorganic Chemistry Communications, 115: 
107864. 

6) Phuruangrat, A., Keereesaensuk, P.-O., Karthik, K., Thongtem, S., Dumrongrojthanath, P., 
Ekthammathat, N., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2020. Synthesis and characterization Ag 
nanoparticles supported on Bi2WO6 nanoplates for enhanced visible-light-driven 
photocatalytic degradation of rhodamine B. Journal of Inorganic and Organometallic 
Polymers and Materials, 30(4): 1033-1040. 

7) Maisang, W., Promnopas, S., Kaowphong, S., Narksitipan, S., Thongtem, S., Wannapop, S., 
Phuruangrat, A. and Thongtem, T. 2020. Microwave-assisted hydrothermal synthesis of 
BiOBr/BiOCl flowerlike composites used for photocatalysis. Research on Chemical 
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Intermediates, 46(4): 2117-2135. 
8) Yusefi, S., Akhbari, K., White, J. and Phuruangrat, A. 2020. Conversion of kinetically stable 

metal-organic product to thermodynamically stable one approved by thermal treatment 
and sonochemical reaction. Journal of Molecular Structure, 1203: 127443. 

9) Phuruangrat, A., Thongtem, S. and Thongtem, T. 2020. Characterization of BiOCl 
nanoplates synthesized by PVP-assisted hydrothermal method and their photocatalytic 
activities. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 126(3): 245. 

10) Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T. and Thongtem, S. 2020. Preparation of 
visible-light-driven Al-doped ZnO nanoparticles used for photodegradation of methylene 
blue. Journal of Electronic Materials, 49(3): 1841-1848. 
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ 

1.1 ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3 
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส 2 
316-321 โลหะวิทยา 3 
316-322 การสกัดทางโลหะวิทยา 3 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-301 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 1 1 
317-302 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 1 
317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 
  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 

316-501 วัสดุศาสตร์ขั้นสูง 3 
316-504 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 
316-531 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 1 
316-532 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2 1 
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001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 2 
316-221 โลหะวิทยา 3 
316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 3 
316-321 การสกัดทางโลหะวิทยา 3 
316-323 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 3 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 5 
316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 7 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  1 1 
317-472 สหกิจศึกษา 6 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 3 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 3 

 

1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1) Sungkhaphaitoon, P. and Chantaramanee, S. 2020.  Effects of bismuth content on the 

microstructure, shear strength and thermal properties of Sn-0.7Cu-0.05Ni solder joints. 
Materials Science Forum, 982: 115-120. 

2) Sungkhaphaitoon, P. and Chantaramanee, S. 2020.  Effect of aging temperature on the 
microstructure and shear strength of SAC0307-0.1Ni lead-free solders in copper joints. 
Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 61(1): 89-98. 

3) Sungkhaphaitoon, P. and Chantaramanee, S. 2018. Effects of indium content on micro- 
structural, mechanical properties and melting temperature of SAC305 solder alloys. 
Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 59(4): 385-392. 

4) Sungkhaphaitoon, P. and Plookphol, T. 2018 . The Effects of antimony addition on the 
microstructural, mechanical, and thermal properties of Sn-3.0Ag-0.5Cu solder alloy. Metal- 
lurgical and Materials Transactions A, 49(2): 652-660. 

5) Sungkhaphaitoon, P. 2018. Effect of cooling speed on the microstructure and mechanical 
properties of Sn-0.7Cu-0.05Ni solder alloy. Materials Science Forum, 934: 73-78. 

6) Chantaramanee, S., Sriwittayakul, W. and Sungkhaphaitoon, P. 2018. Effects of antimony 
and indium addition on wettability and interfacial reaction of Sn-3.0Ag-0.5Cu lead free 
solder on copper substrate. Materials Science Forum, 928: 188-193. 

7) Sungkhaphaitoon, P., Wisutmethangoon, S. and Plookphol, T. 2017. Influence of process 
parameters on zinc powder produced by centrifugal atomisation.  Materials Research, 
20(3): 718-724. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=37098032300&zone=
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8) Inkong, K. and Sungkhaphaitoon, P. 2017 . Effect of cooling rate on the microstructural 
and mechanical properties of Sn-0 . 3 Ag-0 . 7 Cu-0 . 0 5 Ni solder alloy.  Key Engineering 
Materials, 751: 9-13. 

9) Chantaramanee, S., Sungkhaphaitoon, P. and Plookphol, T. 2 0 1 7 . Influence of indium 
and antimony additions on mechanical properties and microstructure of Sn-3 .0Ag-0 .5Cu 
lead free solder alloys. Solid State Phenomena, 266: 196-200. 

 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1) Sungkhaphaitoon, P. 2018. Effect of cooling speed on the microstructure and mechanical 

properties of Sn-0 . 7 Cu-0 . 0 5 Ni solder alloy, 6 th Asia Conference on Mechanical and 
Materials Engineering, Seoul, South Korea, 15-18 June, 2018, page 73-78. 

2) กอแก้ว อินทร์คง และ ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์, โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของโลหะบัดกรีไร้สาร
ตะกั่วชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Sb, งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที ่27, สงขลา, 
3-6 พฤษภาคม 2560, หน้า 102-108. 
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ภาคผนวก   ช 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 

 ส านักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิรเิมธ ี

1) ทางภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรไดเ้หมาะสมและได้น าเอาแนวคิด
ของ Active learning & WIL มาใช้ในหลักสูตรได้อย่างลงตัวและ
คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่ เข้ามาเรียนใน
หลักสูตร 
 

2) เนื่องจากในภาวะปัจจุบันที่จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ภาควิชาและหลักสูตรก็คงต้องหาวิธีการที่สามารถดึงดูดนักศึกษา
เข้ามาเรียนให้มากขึ้น และคงต้องแสดงให้เห็นชัดถึงเอกลักษณ์
และจุดขายของหลักสูตร โดยเฉพาะน่าจะต้องเน้นการท า WIL ให้
มากขึ้นเพราะจะสร้างโอกาสในการได้งานหลังส าเร็จการศึกษา
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

3) ในเล่มหลักสูตรปรับปรุงขาดองค์ประกอบ เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตร
ปรับปรุง 

 
 

1) หลักสูตรได้น าการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active learning) และการบูรณาการการเรียนกับ
การท างาน (WIL) มาปรับใช้กับหลักสูตรปรับปรุงนี้
แล้ว 
 

2) หลักสูตรได้มีการเดินสายประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในแถบภาคใต้ ให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการเรียน
การสอนของหลักสูตร เพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัย นอกจากน้ียังมีการ
ออกแบบรายวิชาเป็นแบบโมดูล มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
มี ก าร เปิ ด รายวิช า เกี่ ย วกั บ การแก้ ปั ญ หาทาง
อุตสาหกรรมวัสดุ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะทาง
กระบวนการทางวัสดุศาสตร์และการบูรณาการความรู้
ในการแก้ไขปัญหาในการท างานจริงได้ 
 

3) ได้เพิ่มเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 
 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1) ช่ือหลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ สอดคล้องกับวิชาที่เป็นองค์ - 
ประกอบในหลักสูตร วิชาครอบคลุมทั้งโลหะ พอลิเมอร์ และ 
เซรามิก 
 
 

2) ในชุดวิชา 1 สมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการ
สอนแบบบรรยายและปฏิบัติการ  พิจารณาจากจ านวนหน่วยกิ
ตคือ 7(6)-3-12 มีข้อสงสัยในการจัดรูปแบบการสอนว่าแบ่ง
สัดส่วนเนื้อหากับจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมอย่างไร กล่าวคือ 
จ านวนหน่วยกิตคือ 7 หรือ 6 เครดิต ใช่หรือไม่ ปกติ ใช้จ านวน 
ช่ัวโมง 15 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 เครดิต ดังนั้นวิชานี้จึงใช้จ านวน 
ช่ัวโมง เท่ากับ 7 x 15 หรือ 6 x 15 ช่ัวโมง 
 
 

 

 
1) หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาให้ครอบคลุมทั้ง 4 

แขนงวิชา ได้แก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม ให้สอดคล้องกับกับตลาดแรงงานในภาค 
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน  
 

2) ส าหรับชุดรายวิชา 1 สมบัติของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม 
มีจ านวน 7 หน่วยกิต แบ่งเป็น การบรรยายจ านวน 
6 หน่วยกิต และปฏิบัติการจ านวน 1 หน่วยกิต ซึ่ง
ค าอธิบายปรากฏอยู่ในหน้าท่ี 38 – 39 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3) มีข้อสงสัยในค าอธิบายรายวิชาของชุดวิชา 1 ว่าเวลาสอนจริงนั้น 

เน้นการศึกษาในวัสดุทั้งโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิก หรือเลือก
กับวัสดุใดมาเป็นตัวแทน หรือ สอนเชิงเปรียบเทียบในวัสดุทั้ง 3 
ประเภทน้ี 
 

4) ชุดวิชา 2 กระบวนการผลิตวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ใน ค าอธิบาย
รายวิชาระบุว่าเน้นกระบวนการผลิตทั้งโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 
และวัสดุผสม ซึ่งจุดนี้ดี ครอบคลุมดี ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่ม
ประเด็นการสอนเชิงเปรียบเทียบ ว่าเหตุใดกระบวนการผลิตแบบ
นี้จึงใช้ได้กับเซรามิก แต่กับโลหะใช้แบบนี้ไม่ได้ โดยเน้นลึกลงไป
ถึงโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ 
 

5) ชุดวิชา 3 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงอุตสาหกรรมจาก
ค าอธิบายรายวิชา ถ้าเป็นไปได้อยากขอให้เพิ่มเติมโดยเน้นไปที่
วัสดุทั้ง 3 ประเภท รวมไปถึงวัสดุผสมด้วย และวางลักษณะของ
ปฏิบัติการที่ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วัสดุทั้ง 3 + 1 ประเภท
นี้ไปได้ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 
 

6) ส าหรับทางเลือกในการท าโครงงานทางวัสดุศาสตร์ส าหรับ
แผนการศึกษาปกติกับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษานั้น ทาง
หลักสูตรมีแนวทางในการจัดสัดส่วนอย่างไร ส าหรับจ านวน
นักศึกษา และมีการเตรียมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่จะให้พร้อม
ตัดสินใจว่าควรเลือกเรียนแผนใดใหเ้หมาะกับตนเอง ตั้งแต่ชั้นปี 1 
หรือ ช้ันปีท่ี 2 

3) ในชุดวิชา 1 เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
สมบัติของวัสดุทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โลหะ เซรามิก 
พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 

 
 
4) หลักสูตรมีการสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือก

กระบวนที่ เหมาะสมส าหรับผลิตวัสดุ ในแต่ละ
ประเภท 

 
 
 
 
5) เนื้อหาเกี่ยวกับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุในเชิง

อุตสาหกรรมครอบคลุมวัสดุทั้ง 4 ประเภทแล้ว 
 
 
 
 
6) การก าหนดสัดส่วนของนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 

เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้
ไม่น้อนกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในรหัส
นั้น ๆ ของหลักสูตร ส าหรับรายละเอียดได้ช้ีแจงไว้
ในหน้าท่ี 90 

 
3. ดร.เรืองเดช ธงศรี 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

1) จ านวนหน่วยกิตการศึกษาทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต ตลอดระยะเวลา 
4 ป ีหรือ ประมาณ 15 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน มีความเหมาะสม 
 
 

2) จากสัดส่วนของหมวดวิชาดังเสนอในเล่มหลักสูตร หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (84 หน่วยกิต) และ
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) พบว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี
สัดส่วนท่ีสูงพอสมควร และจากรายการสาระต่าง ๆ ในหมวดวิชา
นี้มุ่งเสริมสร้าง Soft skill ของผู้เรียน การประเมินผลส าเร็จของ
หมวดวิชานี้ควรเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องติดตามและวัดผล
อย่างจริงจัง 
 

3) ในหมวดวิชาเฉพาะ (84 หน่วยกิต) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือก รวมกันทั้งสิ้น 62 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการ
ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ทั้งหมด (ร้อยละ 
52 ของทั้งหลักสูตร) และจากรายการรายวิชาที่เสนอในหลักสูตร
ได้ครอบคลุม Disciplines พื้นฐานของนักวัสดุศาสตร์ที่ควรจะมี
อย่างพอเพียงแล้ว 

 
 

1) หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้
เรียนรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ.  
 

2) หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยมีสัดส่วน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
(Soft skill) และหลักสูตรมีการติดตามผ่านการท า
กิจกรรมต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผล) 

 
 
 
3) สัดส่วนของรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ได้ออกแบบให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็
ตาม ในหมวดวิชาเฉพาะที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
บังคับและกลุ่มวิชาเลือกรวมกันทั้งสิ้น 62 หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ 73.81 และคิดเป็นร้อยละ 52 ของ
รายวิชาทั้งหลักสูตร 
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4) แผนการศึกษาที่วางไว้ 4 ปี ส าหรับหลักสูตรปกติและหลักสูตร 

สหกิจศึกษา มีความเหมาะสมแล้ว  
4) หลักสูตรได้ออกแบบแผนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์

ของ สกอ. 
4. นายธนิต ศรีสุขเสริม 
    บริษัท เอนไก ไทย จ ากัด 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกบั IT และ IoT รวมถึง AI ด้วย 

 
 
 
 
 

2) ภาษาอังกฤษควรจะเป็นภาษาที่ ไม่ใช่การเรียนในห้อง เด็ก 
Generation ใหม่  ๆ  ส่ วนใหญ่ จะมีความสามารถทางด้ าน
ภาษาอังกฤษท่ีมาจาก Media ต่าง ๆ หรือการใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากกว่าการเรียนในห้อง และควรเพิ่มภาษาที่ 3 เป็นทางเลือก 
เช่น ภาษาจนี, ภาษาญี่ปุ่น 

 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

1) โดยทั่วไปในแวดวงอุตสาหกรรมต้องการบัณฑิตที่จบทางด้านวัสดุ
ศาสตร์เข้ามาท างานในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งสิ่งที่
บริษัทฯ ต้องการจากห้องปฏิบัติการคือ ความจริงใน เชิง
วิทยาศาสตร์ หรือจับต้องได้ (เชิงตัวเลข) ของผลที่ได้จากการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ทางบริษัทฯ 
ต้องการ การวิเคราะห์ผลหรือที่มาของปัญหารวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการหรือผลติภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขัน
ในอนาคตให้มากยิ่ งขึ้นไปอีกซึ่ งที่ผ่านมากว่าที่บริษัทจะได้
พนักงานที่มีความสามารถดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ดังนั้น 
หากสามารถเพิ่มเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวเข้า
ไป เช่น กระบวนการผลิตของวัสดุหลัก ๆ ในอุตสาหกรรม หรือ 
การวิเคราะห์ความเสียหายและการปรับปรุงกระบวนการ เป็นต้น 
แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นเรื่องดังกล่าวยังต้องการประสบการณ์ประกอบด้วย 
 

2) ควรเพิ่มทักษะหรือเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
หรือ การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) เนื้อหาเกี่ยวกับ IT และ IoT ถูกบรรจุอยู่ในรายวิชา

ในหมวดศึกษาทั่วไป โดยบังคับเรียนในสาระที่ 4 
การอยู่อย่างรู้ เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล ซึ่งท าให้
ผู้เรียนมีทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้ 
 

2) ส าหรับรายวิชาทางด้านภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาลายู และ
เยอรมัน รวมถึงภาษาอั งกฤษที่ มาจาก Media    
ต่าง ๆ หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้มีการ
บรรจุให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาระที่ 6 ภาษา
และการสื่อสาร นอกจากนี้  หลักสูตรจะแสดงให้
ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญและแนะน าให้นักศึกษา
เลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สาม  
 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
1) หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาเป็นแบบชุดวิชา       

(Module) ได้แก่  ชุดวิชา 1: สมบัติของวัสดุ เชิง
อุตสาหกรรม ชุดวิชา 2: กระบวนการผลิตวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม และ ชุดวิชา 3: การหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ หลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
โครงงาน การฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่ อให้
นักศึกษาได้มีทักษะการแก้ไขปัญหาทางวัสดุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
2) หลักสูตรมีรายวิชาในสาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การ

คิดเชิงตรรกะและตัวเลข ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชา
บังคับ นอกจากนี้ หลักสูตรมีชุดรายวิชาที่สามารถ
เชื่อมโยงตั้งแต่สมบัติ กระบวนการผลิต และการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 
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3) หากจุดประสงค์ของหลักสูตรต้องการให้นักศึกษาที่จบออกมา

ท างานอยู่ ในภาคอุตสาหกรรม ควรมี เนื้อหาที่ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ของวัสดุศาสตร์ คล้ายกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 
เพราะในวงการอุตสาหกรรม ต้องการการประยุกต์ที่คุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์มากกว่าเพื่อการวิจัย 
 

การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
1) ควรเพิ่มช่วงเวลาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาให้มากกว่านี้และลด

เวล า เรี ย น ใน ห้ อ งล ง  แต่ ต้ อ งมี ก ารท าข้ อตกล งกั บ ท าง
ผู้ประกอบการให้ชัดเจนถึงโครงงานที่จะท า และให้ทางอาจารย์
และตัวแทนของผู้ประกอบการมีการประสานงานกันตลอดเวลา 
(ตัวแทนผู้ประกอบการหมายถึงพี่เลี้ยงของนักศึกษาในแผนกต้น
สังกัด ไม่ใช่ฝ่ายบุคคล) โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าผู้ประกอบการ
ยินดี เพราะเหมือนเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนท่ีจะเข้าท างาน
จริง เมื่อเข้ามาแล้วจะสามารถปฏิบัติติงานได้ทันที  รวมถึง
โครงงานท่ีท ายังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย 

3) หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาที่ ให้นักศึกษา        
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม โดยมีการ
เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมมาร่วมบรรยาย 

 
 
การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
1) ช่วงเวลาของการฝึกงานและการปฏิบัติสหกิจ เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ หลักสูตรได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ
ฝึกงานและการปฏิบัติสหกิจได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

- การฝึกงานอย่างเดียว 
- การปฏิบัติสหกิจอย่างเดียว 
- การฝึกงาน และ การปฏิบัติสหกิจ 

5. นางสาวจุฬารัตน์ ใยทองค า 
    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 

    เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือนัก
เทคโนโลยี ต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัสดุอยู่เสมอ โดยอาจจะเป็นผู้ใช้
วัสดุ ผู้ผลิตและผู้ควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนผู้ออกแบบทั้งใน
รูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง บุคคลเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเลือกใช้วัสดุ ให้ เหมาะสมถูกต้องจากสมบัติของวัสดุนั้น  ๆ 
นอกจากนี้ยังต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ในปัจจุบันการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก วัสดุใหม่ ๆ ถูกผลิตขึ้น สมบัติพิเศษ   ต่าง 
ๆ ก็ถูกค้นคว้าขึ้นมากมายเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี อีกทั้งในส่วนของ
งานอุตสาหกรรมที่ ต้ องแข่ งขัน ได้ ในยุคปั จจุบั นมีสู งขึ้น  ท าให้
ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรจากกลุ่มนักศึกษาในสาขานี้เป็น
อย่ างมาก การปรับปรุ งหลักสูตรเพื่ อ ให้ เท่ าทัน  สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญ  อ้างถึงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่ได้ได้พิจารณาเนื้อหา
ในร่างหลักสูตรมีความเห็นว่า 
 

1) หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ความต้องการบัณฑิตในสายงานนี้เป็นอย่างมาก และ
เหมาะสมในทุกมิติแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) หลักสูตรได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศษฐกิจแห่งชาติและสถานการณ์ของตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้หลักสูตรน าเอามาตรฐานการเรียนรู้ของ 
สกอ. วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  ลักษณะบัณ ฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ ทั้งในระดับของมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไป
ตามทศิทางของภาคอุตสาหกรรม 
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2) ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีถึงดีมาก ในทักษะ ฟัง พูด อ่าน 

เขียนรายงาน ท้ังในส่วนของการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
และเห็นด้วยที่ในหลักสูตรนี้มีการสัมมนาทางวัสดุศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ เพราะในโรงงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงงานช้ันน า
มีความจ าเป็นมากในการสัมภาษณ์ และในการท างาน 

 
 

3) การใช้เครื่องมือทดสอบ เน้นย้ าในการอ่านค่า/การใช้เครื่องมือวัด 
หลักการใช้งาน การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน หลักการท างาน
ของเครื่อง รวมถึงการใช้งานจริง การบ ารุงรักษา 

 
 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นสูง เช่น 
Minitab หรือการใช้ความรู้ทางสถิติ ให้ เหมาะสมกับข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ ควรมี 
 

5) ควรมีหลักสูตรเกี่ ยวกับระบบคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับงาน
อุตสาหกรรม (หากมีเนื้อหาในวิชาเลือก หรือในหลักสูตรอยู่แล้ว
ต้องขออภัย) 
 
 
 
 

6) ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก สิ่งที่ส าคัญคือ กระบวนการผลิตเหล็ก
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เหล็กและองค์ประกอบทางเคมีที่ส่งผลต่อสมบัติทางกล ควรมี
เนื้อหาในลักษณะนี ้
 

7) ควรมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ และ
เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ 

 
 
 

8) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น EPMA, SEM, XRD และวิเคราะห์ผล
การทดสอบได้ 
 

9) ทักษะการน าเสนอผลงานท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
10) ทักษะด้านการสื่อสาร ในการน าเสนอความคิดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ 

ด้วยการพูดและเขียน การโต้ตอบต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
ระหว่างการสนทนา 

 
11) ทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงการ 

Access อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูล
นั้น 

2) หลักสูตรมีการออกแบบให้นักศึกษาเลือกเรียน
ราย วิ ช า ใน ส าระที่  6  ภ าษ าและการสื่ อ ส าร 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การใช้
เอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ การ
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

3) หลักสูตรมีการเรียนการสอนในชุดรายวิชาที่เน้นการ
ใช้เครื่องมือวัดทางวัสดุศาสตร์ต่าง ๆ และมีการเน้น
ย้ าการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีเสมอ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4) มีการสอนสอดแทรกเนื้อหาอยู่ในรายวิชา 322-106 
คณิ ตศาสตร์และสถิ ติ  และ รายวิชา316-301 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 
 

5) หลักสูตร/คณะ มีการจัดอบรมระบบประกันคุณภาพ
ต่ าง ๆ  เช่น  ระบบ ISO เป็นประจ าทุกปี  และ
นอกจากนี้ระบบประกันคุณภาพยังมีการสอนอยู่ใน
รายวิชา 324-201 เคมีกับความปลอดภัย รายวิชา 
316-404 วัสดุอุตสาหกรรม และมีการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย  
 

6) มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่ในชุดวิชา
ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แล้ว 

 
 
 
7) สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมตามค าแนะน าลงในรายวิชา 316-404 
วัสดุอุตสาหกรรม และมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมบรรยาย  

 
8) เนื้อหาบรรจุอยู่ในชุดวิชา 3: การหาลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุเชิงอุตสาหกรรม และสอดแทรกอยู่ ใน
รายวิชาบรรยายต่าง ๆ 
 

9) – 10) เนื้อหาถูกบรรจุอยู่ในรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป และมีการสอนสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาของ
หลักสูตร อาทิ รายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการ โครงงาน 
สัมมนา ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

 
11) มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรายวิชา 322-106 

คณิตศาสตร์และสถิติ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการ
อบรมและทดสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ใน 
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12) ทักษะการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 

13) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เช่น 
Why-why analysis, Fish diagram, QC 7 tool 

 
 

14) บัณฑิตรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ขาดความอดทนในการท างาน การรับแรง
กดดัน การรักในองค์กร มารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
รับมือ/การตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ การคิดบวก การ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การริเริ่มความเปลี่ยนแปลง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และความรับผิดชอบ ดังนั้น ควรมี
รายวิชาเพื่อเสริมในด้านนี้ด้วย (หากมีเนื้อหาในวิชาเลือก หรือใน
หลักสูตรอยู่แล้วต้องขออภัย) 

3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft word, Excel และ 
PowerPoint รวมถึงมี ให้นักศึกษาฝึกในรายวิชา
ปฏิบัติการและโครงงาน 
 

12) มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในรายวิชาที่มีการสอนแบบเชิงรุก และใน
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ที่ ส า ข าฯ  ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 

 
13) มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรายวิชาการฝึกงาน 

ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร าย วิ ช า  3 1 6 -4 04  วั ส ดุ
อุตสาหกรรม และมีการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
มาร่วมบรรยาย 
 

14) ทักษะเหล่านี้ถูกสอนอยู่ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
และหลักสูตรจะสอดแทรกทักษะทางสังคม และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทางภาควิชาฯ คณะฯ 
และมหาลัยฯ จัดขึ้น 

6. นายวินัย แสงโชติ 
    บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จ ากัด 

1) หนึ่งในทักษะของนักวิทยาศาสตร์ หรือ ในเชิงอุตสาหกรรมที่ทาง
ผู้ประกอบการต้องการ คือ ทักษะและความเข้าใจในการวิเคราะห์ 
Loss analysis การวิเคราะห์ความสูญเสียของกระบวนการผลิต 
โดยต้องวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการผลิตมีการสูญเสียที่จุดใดบ้าง 
และต้องสามารถท าการแก้ ไขปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น (ประเด็นนี้จะเพิ่มโอกาสในการ
สัมภาษณ์แล้วได้งานท าทันทีด้วย) 

 
 

1) ทักษะเหล่านี้มีการสอนสอดแทรกเนื้อหาอยู่ ใน
รายวิชา 322 -106 คณิ ตศาสตร์และสถิติ  และ 
รายวิชา316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 
รายวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชา 316-
404 วัสดุอุตสาหกรรม และมีการเชิญวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญมาร่วมบรรยาย นอกจากนี้ หลักสูตรมี
รายวิชาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางโรงงาน ได้แก่ 
รายวิ ช า 316 -409  การแก้ ปั ญ ห าใน โรงงาน
อุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 

7. นายเศวตภานุ คณานุรักษ์ 
    บริษัท สตาร์ เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จ ากัด 

    ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเนื้ องานของนักวัสดุศาสตร์หรือผู้
ปฎิบัติงานด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรู้ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างกับ  การศึกษาทดสอบสมบัติของวัสดุ การค้นหาวิธีที่
จะสามารถสังเคราะห์หรือผลิตวัสดุและเลือกวัสดุนั้นไปใช้งานเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อน าไปสู่ประโยชน์และสมรรถนะ
ในการใช้งานอย่างสูงสุด ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านนี้ต้องมีความรู้
ในศาสตร์หลาย ๆ แขนงวิชา (สหวิทยาการ) และในเชิงวิชาการ 
วิศวกรรม และอุตสาหกรรมล้วนแล้วต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้สามารถรับมือกับสังคมที่

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เปลี่ยนไป และตามที่ได้อ่านหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปี พ.ศ. 
2564 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบรับ
กับความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยภาพรวมพิจารณา
แล้วเห็นว่า 

1) โดยภาพรวมแล้วเห็นว่าหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมกับสาย
งานเมื่อจบ และมีการช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถประเมินในแต่
ละหัวข้อที่วางไว้ (แผนพัฒนาปรับปรุง หน้า18) 
 

2) ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดี และเห็นด้วยที่ในหลักสูตรนี้มี
การสัมมนาทางวัสดุศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพราะในโรงงาน
ส่วนใหญ่ (ญี่ปุ่น, ฝรั่ง) โดยเฉพาะโรงงานช้ันน ามีความจ าเป็นมาก
ในการสัมภาษณ์และในการท างาน 

 
 
 
 

3) เน้นย้ าในการอ่านค่า/การใช้เครื่องมือวัด รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดสอบ และการวิเคราะห์ค่าที่ได้โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

 
 

4) ควรมีความรู้ทางด้าน Industrial Engineering (IE) บ้าง (หากมี
เนื้อหาในวิชาเลือก หรือในหลักสูตรอยู่แล้วต้องขออภัย หรือ 
สามารถลงเรียนกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อให้มีพื้นฐาน
เมื่อท างานจริง 

 
 
 
 
 
 

5) บัณฑิตสมัยนี้ขาดความอดทนในการท างาน การรับแรงกดดัน 
การรักในองค์กร ดังนั้น ควรมีรายวิชาเพื่อเสริมในด้านนี้ด้วย (หาก
มีเนื้อหาในวิชาเลือก หรือในหลักสูตรอยู่แล้วต้องขออภัย) 

 
 
 
 

1) หลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. 
 
 

2) ส าหรับรายวิชาทางด้านภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาลายู และ
เยอรมัน รวมถึงภาษาอังกฤษที่มาจาก Media    
ต่าง ๆ หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน บรรจุให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาระที่ 6 ภาษาและการ
สื่ อสาร อย่ างไรก็ตาม  หลักสูตรจะแนะน าให้
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สาม 
 

3) มีการสอนในชุดรายวิชาที่เน้นการใช้เครื่องมือวัด 
ต่าง ๆ และมีการเน้นย้ าการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี
เสมอ 
 

4) เนื้อหาเหล่านี้มีการสอนสอดแทรกเนื้อหาอยู่ ใน
รายวิชา 322-106 คณิ ตศาสตร์และสถิติ  และ 
รายวิชา316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ
รายวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชา 316-
404 วัสดุอุตสาหกรรม และมีการเชิญวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญมาร่วมบรรยาย นอกจากนี้ หลักสูตรมี
รายวิชาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางโรงงาน ได้แก่ 
ร า ย วิ ช า  316-409 ก า รแ ก้ ปั ญ ห า ใน โร ง งาน
อุตสาหกรรมทางวัสดุศาสตร์ 
 

5) ทักษะเหล่านี้ถูกสอนอยู่ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
และหลักสูตรจะสอดแทรกทักษะทางสังคม และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางภาค 
วิชาฯ คณะฯ และมหาลัยฯ จัดขึ้น 

8. นางสาวพัสตราภรณ์ วิเชียรรัตน์ 
    บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด 

1) หน้าที่ 2: เพิ่มข้อความในข้อ 8, 1) พนักงานฝ่ายผลิต/ตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ/นักวิจัย (R&D) ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
2) หน้าที่  16: ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับ Polymer coating ในกลุ่ม

รายวิชาเลือกของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 

 

 
1) เพิ่มเติมตามค าแนะน าในหัวข้อที่ 8 อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ในหน้าที่ 2 
 

2) เพิ่มรายวิชา 342-335 สีและสารเคลือบผิว ในกลุ่ม
รายวิชาเลือกของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ตามค าแนะน า 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3) หน้าที่ 30: รายวิชา 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา มีความส าคัญมากในการท างาน ควรแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน หรือบรรจุรายวิชานี้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 8 

 
4) หน้าที่  35: ในกลุ่มรายวิชาเลือกอาจจะเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีคอนกรีต หรือเทคโนโลยีซีเมนต์เข้าไปด้วย 
 
 

5) หน้าที่ 43: มีรายวิชา 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
ซึ่งดีมาก 

 
6) หน้าที่ 48: รายวิชา 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา หากมีตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ IP ให้นักศึกษาได้เห็น
หรือลองใช้ เช่น Thomson ก็จะดีมาก 

 
7) หน้าที่ 74: รายวิชา 316-301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ 

ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการท า Simulation เข้าไปด้วย (ใน
ค าอธิบายรายวิชา) 

3) หลักสูตรจะแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานี้ 

 
 
 
4) หัวข้อเทคโนโลยีคอนกรีต มีสอนอยู่ในรายวิชา 316-

200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน และ รายวิชา 316-201
วัสดุผสม 
 

5) รายวิชาดังกล่าวเป็นการจัดการของมหาวิทยาลัย 
 
 
6) รายวิชาดังกล่าว คณะฯ เป็นผู้จัดการ และโปรแกรม 

IP มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน 
 
 
7) มีการสอนสอดแทรกเนื้อหาพื้นฐานอยู่ในรายวิชา 

322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ และ รายวิชา316-
301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวัสดุ  
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ภาคผนวก   ซ 
 

การเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎี
พ้ืนฐาน การตรวจลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติ
ของวัสดุ โดยสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ เคมี  และฟิสิกส์ มา
ประมวลผล วิเคราะห์ผลและสังเคราะห์ผล  ตลอดจน
สามารถอธิบายผลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีที่
เกี่ ยวข้องกับวัสดุ  และมีความรู้ ในศาสตร์ อ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกห้องเรียน ให้
สามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีทางด้านวัสดุศาสตร์ การหา
ลักษณะเฉพาะและการศึกษาสมบัติของวัสดุ  โดย
สามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางด้านวัสดุ มาประมวลผล วิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล 
ประยุกต์ใช้และบูรณาการ ตลอดจนสามารถอธิบายผล
เพ่ือสื่อสารให้ผู้ อ่ืน เข้าใจได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้ งมี
คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1)  มีความรู้ด้านวัสดุประเภทเซรามิกส์  โลหะ และ 

 พอลิเมอร์ อย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2)  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

4)  มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ และสามารถสร้างสรรค์งานขึ้น
เองได้ 

5)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ
บริหารจัดการและการสื่อสาร 

6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ ใช้ ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้  และ

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ด้านวัสดุประเภทโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์

และวัสดุผสม อย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวัสดุศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีความสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ศาสตร์ 
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ 

5) ความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในการ
บริหารจัดการและการสื่อสาร 

6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ ใช้ ในงานทางด้านวัสดุศาสตร์ได้  และ
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาต่าง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษามีทักษะด้านอาชีพจากการ 
บูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่ไปปฏิบัติ 
งานได้อย่างเหมาะสม 

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) นักศึกษามีทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้

ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานและสามารถ
ปรับตั ว เข้ ากับองค์กรที่ ไปปฏิบั ติ งาน ได้อย่ าง
เหมาะสม 
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ภาคผนวก   ฌ 
 

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตร 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) 

รวม (หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ของ สกอ.  

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 120 

2. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
ใช้กับนักศึกษารหัส 58-59 

30 
1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
12 
12 
6 

99 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 
3) กลุ่มวิชาเลือก 

 
26 
54 
19 

6 135 

3. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
ใช้กับนักศึกษารหัส 60 

30 
1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
12 
12 
6 

99 
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
2. กลุ่มวิชาบังคับ 

1. แผนการศึกษาปกติ 
2. แผนสหกิจศึกษา 

3. กลุ่มวิชาเลือก 
1. แผนการศึกษาปกติ 
2. แผนสหกิจศึกษา 

 
26 
 

51 
54 
 

22 
19 

6 135 

4. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
ใช้กับนักศึกษารหัส 61 

30 
1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อน

มนุษย ์ 
2) สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 

 
4 
 
5 
1 

99 
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2. กลุ่มวิชาบังคับ 

1. แผนการศึกษาปกติ 
2. แผนสหกิจศึกษา 

 
26 
 

51 
54 

6 135 
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หลักสูตร 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) 

รวม (หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 

4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ

ตัวเลข
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
8) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4 
4 

4 
2 
6 

3. กลุ่มวิชาเลือก
1. แผนการศึกษปกติ
2. แผนสหกิจศึกษา

22 
19 

5. หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 

30 
1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อน

มนุษย์
2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ

ตัวเลข
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
8) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4 

5 
1 
4 
4 

4 
2 
6 

84 
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มวิชาบังคับ

1. แผนการศึกษาปกติ
2. แผนสหกิจศึกษา

3. กลุ่มวิชาเลือก
3. แผนการศึกษปกติ
4. แผนสหกิจศึกษา

22 

38 
41 

24 
21 

6 120 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและ

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือน

มนุษย์ 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

2) สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและ
ชีวิตที่สันติ 
950-101 จิตวิวัฒน์ 
950-102 ชีวิตที่ดี 
 
895-001 พลเมืองที่ดี 

3) สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

4) สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
และการรู้ดิจิทัล 
1. การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
2. การรู้ดิจิทัล 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การ
คิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
1. การคิดเชิงระบบ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
2. การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100 ค านวณศิลป์ 

6) สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา
ตามกลุ่มคะแนน O-NET ตามประ  
กาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระบังคับ
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เรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ปี พ.ศ. 
2562 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 
890-002 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ 

7) สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และ
กีฬา 
895-020 ขิมไทย 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
895-022 จังหวะจะเพลง 
895-023 กีตาร์ 
895-024 อูคูเลเล่ 
895-025 ฮาร์โมนิกา 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
895-030 ว่ายน้ า 
895-031 เทนนิส 
895-032 บาสเกตบอล 
895-033 กรีฑา 
895-034 ลีลาส 
895-035 เปตอง 
895-036 ค่ายพักแรม 
895-037 แบดมินตัน 
895-038 เทเบิลเทนนิส 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
340-162 สุนทรียศาสตร์การ

ถ่ายภาพ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์

ไทย 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจ
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ท้องถิ่น* 
472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข* 
142-234 โลกสวย* 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้* 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 
142-139 ทอ่งโลกศิลปะ* 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
*จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

8) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

เลือกเรียนรายวิชาภาษาและการ
สื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต 
(รายวิชาที่มีรหัสวิชา 890-xxx เหมาะ
ส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-
003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 
มากกว่า 50 คะแนน ขึ้นไป) ดังนี้ 

890-010 การพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
890-013 อ่านงานเขียนเชิง

วิชาการส าราญใจ 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียง 

เพลง 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตจริง 
890-020 การสนทนาภาษา 

อังกฤษ 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
890-022 การน าเสนอและการพูด

ในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ผ่านทางวัฒนธรรม 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษา 

อังกฤษ 
890-025 ทักษะการเรียนภาษา 

อังกฤษเพ่ือการศึกษา
ต่อ 

890-026 บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักท่องเที่ยว 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้บริโภคและผู้ 
ประกอบการรุ่นใหม่ 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัคร
งาน 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สัมภาษณ์งาน 

890-050 แปลสิกูเกิล 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษา 

อังกฤษเพ่ือการท างาน 
890-071 พิชิตข้อสอบภาษา 

อังกฤษเพ่ือการศึกษา
ต่อ 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจ าวัน 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่

ท างาน 
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 
891-021 สนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่

ท างาน 
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891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 
891-031 สนทนาภาษามลายูใน

ชีวิตประจ าวัน 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือ

การท่องเที่ยว 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีใน

ชีวิตประจ าวัน 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่

ท างาน 
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระ
ที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ เปิดสอนใน
คณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตร
ก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความ
เห็ น ช อ บ จ าก ศู น ย์ ศึ ก ษ าทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 
0 - 4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

348-103 การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยี 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพ่ือชีวิต 

340-151 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิต 
ประจ าวัน 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 
336-214 กินดี ชีวิตดี 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจาก

สารพิษ 
336-216 ยาและสุขภาพ 
895-040 จิตวิทยาความรัก 
895-041 ปรัชญาจริยะ 
895-042 ศิลปะการสื่อสาร
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ภาษาไทยในศตวรรษ  
ที่ 21 

895-043 การใช้ภาษาไทย 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 
895-045 ทักษะการสื่อสาร 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
895-047 ประวัติศาสตร์ใน

ภาพยนตร์ 
895-048 การวาดเส้นและระบาย

สี  
895-049 ศิลปะกับความสุข 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
895-052 การท่องเทีย่วเชิง

สร้างสรรค์* 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิต

อาสา* 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการ

ท่องเที่ยวแบบประหยัด 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
895-056 สงขลาศึกษา 
895-057 ดนตรีไทย   
895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
895-059 ดนตรีตะวันตก 
895-060 การพลศึกษาและ

นันทนาการ 
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   
895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนิน

ชีวิต 
874-192 กฎหมายเพื่อการประ 

กอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวน 
การยุติธรรม 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
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(2) 
 

(2) 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
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874-195 สิทธิมนุษยชนกับความ
เป็นพลเมือง 

001-131 สุขภาวะกายและจิต   
190-404 ธรรมชาติบ าบัด 
 
*จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

(2) 
 

(2) 
(2) 

 

- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
- คงเดิม 
 
เพิ่มวิชาใหม่ 14 รายวิชา 
001-101 อาเซียนศึกษา 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
142-112 อังกฤษออนแอร์ 
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับ

พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

พัฒนาปัจเจกบุคคล 
142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่า

เรื่อง 
142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการ

น าเสนอผลงานวิชาการ 
142-226 การออกแบบการน าเสนอ

แบบสร้างสรรค์ส าหรับการ
ประชุมวิชาการและการ
สื่อสาร 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์

และการสร้างแบรนด์ 
142-229 การจัดการสื่อโฆษณา

ออนไลน์ 
142-238 ตะลอนทัวร์ 

(2) 
 

(2) 
(2) 
 
 

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

(1) 
(2) 
(2) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 
 
 

(1) 
(1) 
 

(1) 
 

(2) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
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 

26  หน่วยกิต 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
- คงเดิม 
- ยกเลิก 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

22  หน่วยกิต 
(3) 
- 

(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
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331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1       
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์            
332-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ 

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

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 

เพิ่มวิชาใหม่ 3 รายวิชา 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

(1) 
- 
- 
- 
- 

(3) 
(3) 
(1) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1 แผนการศึกษาปกติ 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 
316-301 สมบัติของวัสดุ 1 
316-302 สมบัติของวัสดุ 2 
316-303 การหาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ 1 
316-304 การหาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ 2 
316-305 แผนภาพสมดุลของเฟส 
316-311 วัสดุเซรามิกส์ 

316-321 โลหะวิทยา 

316-401 โครงสร้างผลึกของของแข็ง 
316-481 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1 

317-301 ปฏิบัติการสมบัติของ 
วัสดุ 1 

317-302 ปฏิบัติการสมบัติของ 
วัสดุ 2 

317-303 ปฏิบัติการการหาลักษณะ 

51 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 

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

(3) 

(2) 
(3) 

(3) 

(3) 
(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1 แผนการศึกษาปกติ 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 

- ยกเลิก 

- ยกเลิก         
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-211 
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น วัสดุเซรามิก 
ยกเลิกรายวิชาบังคับเรียนก่อน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-221 
ยกเลิกรายวิชาบังคับเรียนก่อน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิก 
- ปรับเงื่อนไขภาษาไทย เป็น ลง    
ทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ภาคการศึกษา และภาษาอังกฤษ 
เป็น Enrollment at least 6 
semesters 

- ยกเลิก 

- ยกเลิก 

- ยกเลิก 

38 หน่วยกิต 
41 หน่วยกิต 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
(3) 

(3) 

- 
(1) 

- 

- 

- 
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เฉพาะของวัสดุ 
317-491 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 1 
 
 
 
 
317-472 สหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น    
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 
 
 
 
 
347-202 สถิติพ้ืนฐาน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(3) 

 
- ปรับเงื่อนไขภาษาไทย เป็น ลง 
ทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ภาคการศึกษา และภาษาอังกฤษ 
เป็น Enrollment at least 6 
semesters 

- ปรับเงื่อนไขภาษาไทย เป็น ลง 
ทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ภาคการศึกษา และต้องผ่าน
โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง และภาษาอังกฤษ เป็น 
Enrollment at least 6 
semesters and preparation for 
cooperative education at least 
30 hours 

- ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติจากเดิม 8 
6(0-8-0) เป็น 40 ชั่วโมง 6(0-40-0) 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-223 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก    
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-201 
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยเป็น วัสดุ  
พอลิเมอร์  เปลี่ยนชื่อวิชาภาษา 
อังกฤษเป็น Polymeric Materials 
ยกเลิกรายวิชาบังคับเรียนก่อน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิก 
เพิ่มวิชาใหม่ 1 รายวิชา 
316-201 วัสดุผสม 

เพิ่มชุดวิชา 3 ชุดวิชา 
316-331 ชุดวิชาสมบัติของวัสดุเชิง

อุตสาหกรรม 
316-332 ชุดวิชากระบวนการผลิต

วัสดุเชิงอุตสาหกรรม 
 
 

 
(3) 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
- 
- 
- 

(3) 
 
 
 
 
 
- 
 

(3) 
 

(7) 
 

(5) 
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316-333 ชุดวิชาการหาลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุเชิง
อุตสาหกรรม       

(7) 

2) กลุ่มวิชาเลือก 
2.1 แผนการศึกษาปกติ 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 

- บังคับเลือก 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่ง
เปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์ หรือ 
ภาควิชาอ่ืน หรือคณะอ่ืน จ านวน 22 
หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาปกติ 
หรือ 19 หน่วยกิต ส าหรับแผนสหกิจ
ศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา 
วัสดุศาสตร์ 
- กลุ่มรายวิชาวัสดุทั่วไป 
316-306 วัสดุแม่เหล็ก   
316-307 โปรแกรมคอมพิวเตอร์    

ส าหรับวัสด ุ
 
316-308 เทคโนโลยีเมมเบรน 
 
 
316-309 การเตรียมสัมมนาทาง 

วัสดุศาสตร์ 
 
316-402 วัสดุกึ่งตัวน า                
 
 
316-403 วัสดุผสมและกระบวนการ 

ผลิต 
 
 
316-404 กระบวนการชุบเคลือบผิว 
 

 
22 หน่วยกิต 
19 หน่วยกิต 

 
(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 
 
 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 
 

(3) 
 

2) กลุ่มวิชาเลือก 
2.1 แผนการศึกษาปกติ 
2.2 แผนสหกิจศึกษา 

- บังคับเลือก 
- คงเดิม 

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 
ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวัสดุศาสตร์ 
ห รื อ  ภ าควิช า อ่ืน  ห รือคณ ะ อ่ืน 
จ าน วน  2 4  ห น่ ว ย กิ ต  ส าห รั บ
แผนการศึกษาปกติ หรือ 21 หน่วย
กิต ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา 
วัสดุศาสตร์ 
- กลุ่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ทั่วไป 
- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-301 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-302 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-303 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-401 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ปรับไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาบังคับ คือ 
316-201 เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น 
วัสดุผสม และเปลี่ยนชื่อภาษา 
อังกฤษเป็น Composite Materials 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-402 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ

 
24 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

(3) 
 
 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 
 

(3) 
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316-405 วัสดุนาโน 
 
 
316-406 วัสดุอุตสาหกรรม 
 
 
316-407 วัสดุทนไฟ  
316-408 ของแข็งอนินทรีย์ 
 
 
316-409 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์        
 
316-482 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์  2 
317-471 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์ 
 
 
 
 
317-492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2 

 
 
 
- กลุ่มวิชาโลหะวิทยา 
316-322 การสกัดทางโลหะวิทยา 
 
 
316-323 การกัดกร่อนและการ

ป้องกันการกัดกร่อน 
 
316-324 เทคโนโลยีโลหะผงวิทยา 
 
 
316-421 หัวข้อพิเศษทางโลหะวิทยา 
 
- กลุ่มวิชาเซรามิกส์ 
316-312 เทคโนโลยีซีเมนต์ 
316-313 วัสดุสิ่งแวดล้อม 

 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
(3) 
 
 

 (1-3) 
 

(1) 
(1) 
 
 
 
 

(3) 

 
 
 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 

(1-3) 
 
 

(3) 
(3) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-403 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-404 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-405 เอา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อนออก และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-407 และ 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก  

- ยกเลิก 
- ปรับเงื่อนไขภาษาไทย เป็น ลง 
ทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ภาคการศึกษา และภาษาอังกฤษ 
เป็น Enrollment at least 6 
semesters 

- คงเดิม 

เพิ่มวิชาใหม่ 1 รายวิชา 
316-406 วัสดุชีวภาพ 
 
- กลุ่มรายวิชาโลหะวิทยา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-321 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-322 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-323 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิก 
 
- กลุ่มรายวิชาเซรามิก 
- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-311 

 
(3) 
 
 

(2) 
 
 
- 

(3) 
 
 

(1-3) 
 
- 

(1) 
 
 
 
 

(3) 

 
(3) 
 
 

(3) 
 
 

 (3) 
 
 

(3) 
 
 
- 
 
 
- 

(3) 
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316-411 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกส์ 
 
 
 
316-412 เซรามิกส์ชีวภาพ 
 
 
 
 
316-413 วิทยาศาสตร์แก้ว 
 
 
316-414 วิทยาศาสตร์ของเครื่องดิน

เผาขาว 
316-415 หัวข้อพิเศษทางเซรามิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 
324-451 ปิโตรเคมี                
324-471 เคมีอุตสาหกรรม 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
ฟิสิกส์ 
332-291 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์ 
 
 
 

 
 

(3) 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(3) 
 
 

(2) 
 

(1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(2) 
 
 
 

เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทยเป็น 
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก เอารายวิชา
บังคับเรียนก่อนออก และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

- ปรับไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาวัสดุ
ศาสตร์ทั่วไป คือ 316-406 และ
เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น วัสดุ
ชีวภาพ ชื่อภาษาอังกฤษเป็น 
Biomaterials 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-412 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

- ยกเลิก 
 
- ยกเลิก 
 
เพิ่มกลุ่มรายวิชาบูณาการ คือ 
- กลุ่มรายวิชาบูรณาการทาง    
วัสดุศาสตร์  
316-408 นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์

และผู้ประกอบการ 
316-409 การแก้ปัญหาในโรงงาน

อุตสาหกรรมทางวัสดุ
ศาสตร์ 

 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
- คงเดิม 
- ยกเลิก               
- ยกเลิก               
- ยกเลิก         
 
- ยกเลิก      
 
- ยกเลิก 
 
 
 

 
 

(3) 
 
 
 

 (3) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
(3) 
 

(3) 
 
 
 

 
(2) 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
342-220 พ้ืนฐานเทคโนโลยียาง 
342-332 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ 
342-334 การเสื่อมสภาพของ       

พอลิเมอร์ 
342-434 วัสดุเยื่อบางพอลิเมอร์ 
342-435 เส้นใยและสิ่งทอ 
342-436 สีและสารเคลือบผิว 
 
 
342-438 การรีไซเคิลพอลิเมอร์ 
342-439 พลาสติกชีวภาพ 
342-440 เทคโนโลยีพลาสติก 
342-442 การจัดการและการผลิตใน

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
 
 

 
 
 
 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
225-347 การจัดการการผลิตและ 

การด าเนินงาน 
225-441 การจัดการธุรกิจส าหรับ

วิศวกรและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

226-215 กระบวนการผลิตขั้น
พ้ืนฐาน 

237-203 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
 
คณะฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
เปิดสอนหรือรายวิชาที่ เปิดใหม่ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่ ง
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ให้เป็นวิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ิมเติมได้ตาม

(3) 
(2) 
(2) 
 

(2) 
(2) 
(2) 
 
 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

(3) 
 
 

(2) 
 

(3) 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
- ยกเลิก         
- ยกเลิก         
- ยกเลิก         
 
- ยกเลิก         
- ยกเลิก 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 342-335 
เอารายวิชาบังคับเรียนก่อนออก 
และปรับค าอธิบายรายวิชา         

- ยกเลิก         
- ยกเลิก         
- ยกเลิก         
- ยกเลิก    
      
เพิ่มวิชาใหม่ 3 รายวิชา 
342-204 เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน 
342-334 เทคโนโลยีสิ่งทอ 
342-336 การใช้งานและการ

วิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง 
 
- ยกเลิก      
 
- ยกเลิก      
 
- ยกเลิก      
 
 
- ยกเลิก      
 
- ยกเลิก      
 
คณะฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
เปิดสอนหรือรายวิชาที่ เปิดใหม่ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ ง
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ให้ เป็นวิชา
เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพ่ิมเติม

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

(2) 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

(3) 
(2) 
(2) 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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ความเหมาะสม ได้ตามความเหมาะสม 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
เรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดย 
สาขาวัสดุศาสตร์ 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
316-202 วัสดุธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(2) 

เรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดย 
สาขาวัสดุศาสตร์ 
- คงเดิม 
- เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 316-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(2) 
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ภาคผนวก   ญ 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------- 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้ อ  ๒  ข้ อบั งคั บนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ กั บ นั กศึ กษ าและผู้ เรี ยนซึ่ ง เข้ าศึ กษ าใน มหาวิท ยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตที่นักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียน
ที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลัง
หน่วยกิต 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่าง
การรับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร                 
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                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและ
ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

หมวด  ๑ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 

                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)  นักศึกษา 
                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่มีความสนใจ
และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ  
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
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การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้   
อ่ืน ๆ  
                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะแล ะ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

(๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อย
กว่าสิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 
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 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะ
เดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ ขอย้าย
เข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
      ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
             การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
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            ข้อ ๒๒  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 

(๓)  นักศึกษาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ไม่
มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็นโมฆะ 

ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                   (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                   (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้

นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน 
                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
                    (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
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(๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะ
ให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
                    (๑ )  ห น่ วยกิ ตที่ ได้ จ ากการท ดสอบ มาตรฐาน  ให้ บั น ทึ ก  CS (credits from 
standardized test) 
                    (๒)  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 
from exam) 
                    (๓)  หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้
บันทึก CT (credits from training) 
                    (๔)  หน่วยกิตที่ ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม -
ศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    (๒ )  นั กศึ กษ าที่ ส า เร็ จการศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าตรี จ ากมหาวิท ยาลั ย  ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลง 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

(๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  

รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
มอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียน
ตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับ มี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
         B  ดี (Good)   ๓.๐ 
         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 

(๒) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตาม
ความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
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ด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณี
ทันท ี
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของ
คณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F 
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

นักศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดย
ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                                ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
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ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้
น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณ
เป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้
ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
 

หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ 

ไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

(ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้
จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้อง
ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกิน
เจ็ดวันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้
สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักทั้งภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ



231 
 

อนุมัติจากคณบดีและในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
          ในปีการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ใน
กรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็น
ว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัย
ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 

ข้อ ๔๓  นักศึกษาที่ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได ้

ข้อ ๔๔  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืน
ตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
หลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการ
รับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกท่ีท าได้ 
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                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 

       (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 

 (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๔๖  นักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ

การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้
เข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
                                     (๗)  ไมอ่ยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
                                     (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
                                     (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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(๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง
รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่
แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่ เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์  F หรือ U หรือ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้ง
กรณีใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยไดค้่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรือ
ปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไ ด้
อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
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ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  
(๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่าง
สถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่ง
ข้อบังคับนี้ โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศที่มีบันทึก
ข้อตกลง จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

 
ประกาศ ณ วันที่  
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ภาคผนวก   ฎ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
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