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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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คํานํา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ฉบับน้ี เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร พ.ศ. 2555 เพ่ือใชในการจัดการศึกษาในสาขาวิชา
วัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยคาดวาจะเริ่มใชไดต้ังแตปการศึกษา พ.ศ. 2560 
เปนตนไป  

 
การจัดทําหลักสูตรน้ี มีวัตถุประสงคที่จะใหสอดคลอง และเปนไปตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 
ที่ไดกําหนดไว รวมทั้งใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ผลิต
บัณฑิตที่มี คุณภาพ คุณธรรม มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
คาดวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร น้ีจะสามารถผลิตบัณฑิตไดสอดคลองกับ
ความตองการของ ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวมและ
ประเทศชาติตอไป  

 
 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
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สารบัญ 
 หนา 
คํานํา 2 
สารบัญ 3 
สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร 

4 

หมวดที่  
1 ขอมูลทั่วไป 5 
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 
3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 14 
4 ผลการเรียนรู และกลยทุธการสอนและการประเมิน 76 
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 94 
6 การพัฒนาคณาจารย 97 
7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร 98 
8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 110 

เอกสารแนบ   
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม 
112 

2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 113 
3 สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร  124 
4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 169 
5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร 
195 

6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร 

196 

7 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 197 
8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 200 
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สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ 

………………………………………… 
  

 
 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังน้ี  
 

1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  สาขาวิชาวัสดุศาสตร                              
ในการประชุม  ครั้งที่  1/2558  เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการวิพากษหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ในการประชุม  ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

3. คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร                                                
ในการประชุม  ครั้งที่  8/2559  เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   

4. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร                                                
ในการประชุม  ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2559                       

5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560                           

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 

7. สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร   
ในการประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยแมโจ 
วิทยาเขต/คณะ   คณะวิทยาศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสหลักสูตร และชื่อหลักสตูร  

รหัสหลักสูตร : 25500131103284 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Materials Science 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร) 
ช่ือยอ  (ภาษาไทย)  : วท.บ. (วัสดุศาสตร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Materials Science) 
ช่ือยอ  (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Materials Science) 

  
3. วิชาเอก  
 ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปทางวิชาการ 
5.2 ภาษาที่ใช 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  
5.3 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีพ้ืนความรูภาษาไทย 
5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การใหปริญญากับผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

วัสดุศาสตร พ.ศ. 2555 
6.2 กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2560 
6.3 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  

ในการประชุมครั้งที่ 6/2560  วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
6.5 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสตูร   

ในการประชุมครั้งที่  3/2560  วันที ่30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  พนักงานหรือเจาหนาที่ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพใน
หนวยงานภาคอุตสาหกรรมทัง้ในและตางประเทศ 

  8.2  นักวิทยาศาสตร นักวิจยัและพัฒนา  
  8.3  อาจารย พนักงานในหนวยงานการศึกษา 
 8.4  ขาราชการ นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษาในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

และตางประเทศ 
  8.5  ผูประกอบการอิสระ  
 

9. ชื่อ ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ที ่ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณ

วุฒิ 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 

จาก 
ป

พ.ศ. 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

 
นางสาวเรวดี วงศมณีรุง วท.ด. 

วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
เคมี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2548 
2544 

2. ผูชวยศาสตราจารย นางสาวนิตยา ตาแมกง วท.ด. 
วท.บ. 

เคม ี
เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 
2550 

3. อาจารย นายธวัฒน สรอยทอง วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
   วท .ม.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
   วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 2545 

4. อาจารย นางสาวสุภาพร ดาวทอง วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
   วท .ม.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
   วท.บ. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

5. อาจารย นางสาวนิตยา ใจทนง วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 
   วท .ม.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
   วท.บ. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 10.1  อาคารเรียนรวมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 10.2  อาคาร 60 ป และอาคารจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ จังหวัด

เชียงใหม 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ใน ชวง 5 ทศวรรษที่ผานมาไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตอยูในระดับที่นาพอใจ 
โดยมีการเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
ภาคการผลิตและบริการดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความพรอมสําหรับการพัฒนาตอยอดเขาสูการ
ผลิตและบริการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับที่สูงขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในระยะตอไป 

 
 นอกจากน้ียุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569)

ไดเล็งเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในเวทีการคาโลก ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ จะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ รวมทั้งเพ่ือทดแทนการนําเขาทางเทคโนโลยีจากตาง 
ประเทศ ซึ่งจะทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไปจากการพ่ึงพาตางประเทศมาเปน
การพ่ึงตนเอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทําใหประเทศชาติสามารถดํารงอยูไดอยางสมศักด์ิศรี ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกใน ยุคโลกาภิวัตน 

ดังน้ัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตรจึงไดถูกออกแบบขึ้นเพ่ือ
สนองตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยแมโจและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตและ
ออกแบบวัสดุเพ่ือรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้น และนําองคความรูที่ไดมาพัฒนาประเทศเพ่ือการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศตอไป 

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประเทศไทยมีความต่ืนตัวดานการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวัสดุศาสตรมาก

ขึ้น บางสวนเนนการตอยอดองคความรูเดิม บางสวนเนนการสรางองคความรูใหมขึ้นมา แตยังคงไวซึ่ง

มาตรฐานที่ถูกตองระดับสากล การขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมตางๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 

กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด สถานการณตางๆ เหลาน้ี

ทําใหจําเปนตองสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการ

เสริมสรางทักษะและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกตองทั้งในดานสังคมและการใชเทคโนโลยีที่
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สอดคลองกับวิถีของสังคมไทย ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรน้ีเนนการเรียนการสอนที่ใหความรูทั้งวิชา

พ้ืนฐาน และวิชาที่มีการบูรณาการศาสตรประยุกตตางๆ เปดโอกาสใหฝกฝนในหองปฏิบัติการ และมี

ทักษะการทํางานในภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงานของรัฐ กระตุนใหนักศึกษาคนควา และสามารถ

แสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถคิดเชิงวิเคราะห 

สังเคราะหอยางสรางสรรคและแกปญหาเชิงบูรณาการความรูและเทคโนโลยีได เปนบุคคลที่มี

คุณธรรม จริยธรรมและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และ

สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางความแตกตางของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
1) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทั้งภาครัฐบาลและ

อุตสาหกรรม โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเช่ียวชาญทางดานวัสดุศาสตร 

2) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเปนที่ยอมรับ

ระดับสากล ในการสรางองคความรูดานวัสดุศาสตร  

3) ใหความสําคัญกับนวัตกรรมและวิจัยขั้นสูง นําไปสูการเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมไปถึงการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

 

12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่สามารถนําความรูทางดานวัสดุศาสตรไปประยุกตใช

ทางดานการเกษตรไดอยางเหมาะสมและใหเพียงพอตามความตองการของประเทศ 

2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุ 

3) สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัยที่สามารถนําไปใชไดจริง และ

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

ภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ไดแก  
คม 105 เคมพ้ืีนฐาน  
คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  
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ฟส 109 ฟสิกสเบ้ืองตน  
ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน  
คศ 108 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ชว 101 หลักชีววิทยา  
ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ  
สต 301 หลักสถิติ  
สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ  
วก 191 การฝกงานโรงงาน 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนใหภาควิชา/หลักสตูรอ่ืนตองมาเรียน  
                  ไมม ี
 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มีการประชุมหารือระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

และผูสอนในกลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนในคณะอ่ืนๆ เพ่ือใหไดเน้ือหาความรูและทักษะที่
ตรงตามความตองการและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2) ใหมีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาที่ประสานงานกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่ เ ก่ียวกับ
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

3)  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จะดําเนินการโดย

คณะที่เก่ียวของ เชน คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน   

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละหลักสูตรจะดําเนินการประสานงาน และแจงไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนใหทราบลวงหนาถึงจํานวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแตละปการศึกษา ใน

สวนของวิชาเฉพาะจะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยมี

คณะกรรมการกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ทุกปการศึกษา นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอบวัดความรู

พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและสงเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา ความสาํคญั  
             ผลิตบัณฑิตใหมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานวัสดุศาสตร สามารถนําความรูไป
พัฒนาวัสดุและประยุกตใชในการประกอบอาชีพได รวมถึงมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี 
 

1.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.2.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานวัสดุศาสตรเพ่ือ

สามารถนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 
1.2.2  ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 
1.2.3  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานวัสดุศาสตรสามารถนําไปประกอบ

อาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได และมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพที่ดี 

  
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงช้ีการพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้               
ดานพัฒนาบุคลากร ดานการ
เรียนการสอนและบรกิารวิชาการ 

1. อาจารยใหมทกุคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการเรียนการสอน 

2. บุคลากรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางดานวิชาการหรือ
บริการวิชาการหรือดาน
งานวิจัย 

 

 
 

1. คณะหรือมหาวิทยาลัย
จัดการปฐมนิเทศใหแก
อาจารยใหม 

2. สนับสนุน สงเสรมิ และ
ผลักดันใหอาจารยประจํา
เขารวมอบรมหรือนํา 
เสนอผลงานทาง ดาน
วิชาการหรือมีการบริการ
วิชาการอยางนอยปละ
ครั้ง  

 
ตัวบงชี ้
1. จํานวนอาจารยใหม 
2. จํานวนอาจารยประจําเขา

รวมอบรมหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

3. จํานวนอาจารยที่บริการ
วิชาการ 

4. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพ 

 
หลักฐาน 
1. รายช่ือที่เขารวมรับการ

ปฐมนิเทศอาจารยใหม 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้               
2. หนังสือขออนุมัติเขารวม

ประชุมนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือบริการวิชาการ 

ดานหลักสูตร    

 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑกําหนดของ สกอ.  
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 

ป โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู
ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร  

3.  ปรับปรุงตามการ
เปลี่ยนแปลงความกาวหนา
ของเทคโนโลยีวัสดุและตรง
กับความตองการของผูใช
บัณฑิต 

 
1. แตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสตูรให
เปนไปตามเกณฑกําหนด
ของ สกอ.  

2. รวบรวมติดตามผลการ
ประเมิน QA ของ
หลักสูตรรวมทกุ 5 ป ใน
ดานความพึงพอใจ และ
ภาวะการไดงานของ
บัณฑิต  

3. ทําการสํารวจ วิเคราะห
ตองการของผูใชบัณฑิต 
อาจารยผูสอน บัณฑิต 
และนักศึกษา 

 

ตัวบงชี ้
1. มีการประชุมระหวาง

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย
ประจําเกี่ยวกับหลักสูตร
อยางนอยปการศึกษาละ 2 
ครั้ง 

2. มีรายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  

 
หลักฐาน 
1. คําสั่งแตงต้ังอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
รายงานการประชุมระหวาง
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย
ประจํา 

2. รายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 

3. รายงานผลการสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
อาจารยผูสอน บัณฑิต และ
นักศึกษา โดยแสดงปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

4. รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

5. รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้               
6. ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 

ดานนักศึกษา  
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู 

ความสามารถเกี่ยวกับวัสดุ
ศาสตรทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

2. พัฒนาดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. จัดการเรียนการสอนทั้ง

ทางทฤษฎีและปฏิบัติใน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับวัสดุ
ศาสตร โดยคณาจารยที่มี
ความรูความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง โดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทางดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมและ
นําเสนอผลงานทางดาน
วิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 
 

ตัวบงชี ้
1. รายวิชาที่มีการเรียนการ

สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. นักศึกษาที่ไดรับการ

นําเสนอผลงานทางดาน
วิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

3. ผลประเมินทักษะทาง
สารสนเทศและ
ภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา 

4. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 
 
 

หลักฐาน 
1. รายละเอียดของรายวิชา 

มคอ. 3 และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
มคอ. 5 ของแตละรายวิชาที่
เปดสอน 

2. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่
พัฒนาทักษะดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จํานวนผลงานทางดาน
วิชาการที่ไดนําเสนอในที่
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4. เอกสารผลการประเมิน
ทักษะทางสารสนเทศ และ
ภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้               
5. เอกสารแสดงระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอ
หลักสูตร 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามที่
ผูใชบัณฑิตตองการ 

 

 
1. สํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต ศษิยเกาและ
นักศึกษาทุกช้ันป 

2. จัดกิจกรรม/โครงการ
ระหวางผูใชบัณฑิตและ
ศิษยเกาเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นตอการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

ตัวบงชี ้
1. ผลการประเมนิความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต ศิษย
เกา และนักศึกษาที่มีตอ
หลักสูตร 

2. กิจกรรม/โครงการจัดขึ้น
เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็น
ระหวางผูใชบัณฑิต ศิษย
เกาและนักศึกษาทุกช้ันป 
 

หลักฐาน 
1. เอกสารผลประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต ศิษย
เกาและนักศึกษาทุกช้ันป 

2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
จัดขึ้นเพ่ือรวมแสดงความ
คิดเห็นระหวางผูใชบัณฑิต 
ศิษยเกาและนักศึกษาทุกช้ัน
ป 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
     ไมมีการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน   

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2 การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 

- หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะน้ัน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  1) สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร/ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผานการคัดเลือก ตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย  

2) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของโดยอนุโลม 
 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

1) ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนรูที่มีรูปแบบ
ตางไปจากเดิม คือ ระดับอุดมศึกษาที่ตองดูแลตนเอง จัดสรรเวลาในการเรียนและกิจกรรมดวยตนเอง 
อีกทั้งยังมีสังคมที่แตกตางไปจากเดิม 

2) นักศึกษามีความรูดานภาษาตางประเทศ และทักษะการใชคอมพิวเตอรไมถึงเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

3)  นักศึกษาไมต้ังใจเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ เรียนต้ังแตแรก/ไมทราบความถนัด
ความชอบของตนเอง  สงผลใหไมต้ังใจเรียน  และมีการโอนยายสาขาในอนาคต 

4)  นักศึกษามคีวามรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 
5)  นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา แผนการเรียน และแผนการทํางานในอนาคต 
2) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล

ตักเตือน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการเรียนและอ่ืน ๆ 
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษาจัด

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

4) แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพ่ือทําหนาที่ ดูแล ตักเตือน ให
คําแนะนําแกนักศึกษา และใหเนนยํ้าในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ ตลอดจน
ใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

5) จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการเรียน 
 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปที่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปที่ 3  - - 40 40 40 
ช้ันปที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนที่คาดวาจะสาํเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

   งบประมาณสําหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยฯ  

แหลงทุนสนับสนนุ 
งบประมาณทีค่าดวาจะไดรบัในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.งบประมาณแผนดิน 6,488,000 6,755,000 7,034,000 7,306,000 7,481,400 
2.งบประมาณเงินรายได 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 
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2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท) 

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม 
2.งบดําเนินงาน 
- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ 
- สิ่งกอสราง 
4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย

(สํานักวิจัย) 

 
2,500,000 
528,000 

 
090 ,000 

 
 

2,000,000 
 
 

400,000 
 

 
2,625,000 
555,000 

 
090 ,000 

 
 

2,000,000 
 
 

400,000 
 

 
2,756,300 
583,000 

 
090 ,000 

 
 

2,000,000 
 
 

400,000 
 

 
2,894,000 
612,000 

 
090 ,000 

 
 

2,000,000 
 
 

400,000 
 

 
3,038,800 
642,600 

 
090 ,000 

 
 

2,000,000 
 
 

400,000 
 

 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท) 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,200,000 400,000,1  600,000,1  1,800,000 2,000,000 

รวม 1,200,000 2,600,000 4,200,000 6,000,000 8,000,000 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตรปริญญาตร ี4 ป    
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลกัสูตร   
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
       - กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาแกน 25 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาเอกบังคับ 55 หนวยกิต 
       - กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
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  3.1.3  รายวิชาในหลกัสูตร   

  
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    30 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
 เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี   

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3–0–6)  
GE 021 Social Sciences in Everyday Life   
ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3–0–6) 
GE 022 World Civilization   
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3–0–6)  
GE 104 Man and Environment   
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3–0–6) 
GE 302 Thai Society and Culture   
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (2–2–5) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development   
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3–0–6) 
EC 101   Economics in Daily Life and Operations   

 
    

 - กลุมวิชามนษุยศาสตร 6 หนวยกิต 
 เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี   

ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ 3 (3–0–6) 
GE 011 Man and Arts Appreciation   
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย 3 (3–0–6) 
GE 012 Psychology and Human Behavior   
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 3 (2–2–5) 
GE 013 Health for life   
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค 3 (1–4–4) 
GE 180 Art and Creative Thinking   
ศท 304 ศาสตรและศลิปแหงปญญาชน 3 (2–2–5) 
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals   
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา 3 (3–0–6) 
GE 305 History and Development of Lanna   
    
 - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (2–2–5) 
GE 031 Thai Language Usage   
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2–2–5) 
GE 141 Fundamental English 1   
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3 (2–2–5) 
GE 142 Fundamental English 2   
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1    3 (2–2–5) 
GE 241 English for Science and Technology 1   
    
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       6 หนวยกิต 
ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต   3 (3–0–6) 
AP 101 Agriculture for Life   

 เลือกอีก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี   
วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต 3 (2–2–5) 
SC 101 Science for Life   
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (2–2–5) 
SC 102 Development of Science and Technology   
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (2–2–5) 
GE 014 Information Searching for Academic Study   
วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 3 (3–0–6) 
EI 101   Basic Engineering in Daily Life   
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3–0–6) 
EI 102   General Aspects of Food and Drug   
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3–0–6) 
RE 100 Energy for Daily Life   
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                    95 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาแกน 25 หนวยกิต 
คม 510   เคมีพ้ืนฐาน 3 (3–0–6) 
CH 105 Fundamental Chemistry    
คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 (0–3–1) 
CH 106 Fundamental Chemistry Laboratory   
คศ 108 แคลคลูัสสําหรบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3–0–6) 
MA 108 Calculus for Science and Technology   
ฟส 109 ฟสิกสเบ้ืองตน 3   (3–0–6) 
PH 109 Basics Physics   
ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 1 (0–3–1) 
PH 110 Basics Physics Laboratory   
ชว 101 หลักชีววิทยา 3 (3–0–6) 
BI 101 Principle of Biology   
ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1   (0–3–1) 
BI 102 Principle of Biology Laboratory   
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2–2–5) 
GE 343 English Conversation for the Workplace   
สต 301 หลักสถิติ 3 (3–0–6) 
ST 301 Principles of Statistics   
สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 (3–0–6) 
ST 314 Statical Quality Control   
วก 191 การฝกงานโรงงาน 1 (0–3–1) 
EA 191 Workshop Practices   
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 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 - กลุมวิชาเอกบังคับ 55 หนวยกิต 
วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร 2 (2–0–4) 
MS 101 Materials for Industry and Agriculture   
วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน  3 (3–0–6) 
MS 102 Introduction to Materials Science   
วศ 201 โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุศาสตร  3 (3–0–6) 
MS 201 Crystal Structure for Materials Science   
วศ 202 ปฏิบัติการการสรางแบบจําลองโครงสรางผลึก  1 (0–3–1) 
MS 202 Crystal Structure Model Building Laboratory   
วศ 203 พอลิเมอร 2 (2–0–4) 
MS 203 Polymer     
วศ 204 โลหะวิทยา                                                                      2 (2–0–4) 
MS 204 Metallurgy   
วศ  205 เซรามิกส 2 (2–0–4) 
MS 205 Ceramics   
วศ 206 วัสดุผสม 2 (2–0–4) 
MS 206 Composites   
วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟสของวัสดุ   3 (3–0–6) 
MS 207 Thermodynamics and Phase Equilibria of Materials   
วศ 208 สมบัติความรอนและเชิงกลของวัสดุ 3 (3–0–6) 
MS 208 Thermal and Mechanical Properties of Materials   
วศ 209 ปฏิบัติการสมบัติความรอนและเชิงกลของวัสดุ  1 (0–3–1) 
MS 209 Thermal and Mechanical Properties of Materials 

Laboratory  
  

วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ 3 (3–0–6) 
MS 210 Materials Processing   
วศ 211 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ 2 (0–6–2) 
MS 211 Materials Processing Laboratory   
วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ 3 (3–0–6) 
MS 301 Phase Transformation and Kinetics of Materials   
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ 3 (3–0–6) 
MS 301 Phase Transformation and Kinetics of Materials   
วศ 302 สมบัติไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ                                                   3 (3–0–6) 
MS 302 Electrical Magnetic and Optical Properties of 

Materials 
  

วศ 303 ปฏิบัติการสมบัติไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ                                                   1 (0–3–1) 
MS 303 Electrical Magnetic and Optical Properties of 

Materials  Laboratory 
  

วศ 304   ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 2 (2–0–4) 
MS 304 Industrial Safety   
วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3 (3–0–6) 
MS 305 Characterization of Materials   
วศ 306 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 (0–6–2) 
MS 306 Characterization of Materials Laboratory   
วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม

วัสดุ 
2 (1–3–3) 

วศ 401 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1 (0–2–1) 
MS 401 Seminar in Materials Science   
    
 ใหเลือกรายวิชาตอไปน้ี เพียง 1 รายวิชา จํานวน  9  หนวยกิต   
วท 497 สหกิจศึกษา หรือ 9 (ปฏิบัติไม

นอยกวา 
16 
สัปดาห) 

SC 497 Co-Operative Education   
วท 498 การเรียนรูอิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติไม

นอยกวา 
16 
สัปดาห) 

SC 498 Independent Study   
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 - กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 
วศ 132  ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร 3 (3–0–6) 
MS 321 Polymer Properties and Characteristic   
วศ 232  พฤติกรรมการไหล และการแปรรูปพอลิเมอร 3 (2–2–5) 
MS 232  Rheology and Processing of Polymers   
วศ 133  การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการทางความรอน 3 (2–2–5) 
MS 331 Processing of Metals and Heat Treatment   
วศ 332 การกัดกรอน 3 (3–0–6) 
MS 332 Corrosion   
วศ 341 เซรามิกสด้ังเดิม 3 (2–2–5) 
MS 341 Traditional Ceramics   
วศ 342 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว 3 (2–2–5) 
MS 342 Glass Science and Technology   
วศ 351 แรอุตสาหกรรม 3 (2–2–5) 
MS 351 Industrial Materials   
วศ 142  พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3–0–6) 
MS 421 Polymer Recycling   
วศ 431 การปรับปรุงผิวโลหะและไทรโบโลยี 3 (3–0–6) 
MS 431 Surface Modification of Metals and Tribology   
วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส 3 (2–2–5) 
MS 441 Ceramics Fabrication Technology   
วศ 244  เทคโนโลยีซีเมนต 3 (2–2–5) 
MS 442 Cement Technology   
    

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วท 499 การศึกษา หรอื ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ  9 (ปฏิบัติไม

นอยกวา 
16 
สัปดาห) 

SC 499 Overseas Study, Training or Internship   
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วศ 451 วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีนาโน 3 (3–0–6) 
MS 451 Advanced Materials and Nanotechnology   
วศ 452 วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3 (3–0–6) 
MS 452 Eco Materials   
วศ 453 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3 (3–0–6) 
MS 453 Waste Product Development Technology   
วศ 454 วัสดุชีวภาพ 3 (3–0–6) 
MS 454 Biomaterials   
วศ 455 การเลือกใชวัสดุ 3 (3–0–6) 
MS 455 Materials Selection   
    

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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เกณฑการกําหนดรหสัวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

 
วศ หมายถึง  รหัสช่ือยอภาษาไทยของสาขาวิชาวัสดุศาสตร 
MS หมายถึง  รหัสช่ือยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Materials Science 

 

ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 
1. เลขตัวแรก (หลักรอย)  แสดงถึง  ระดับของรายวิชาของช้ันปที่ควรศึกษา 

“1” แสดงถึง รายวิชาในระดับปที่ 1 
“2” แสดงถึง รายวิชาในระดับปที่ 2 
“3” แสดงถึง รายวิชาในระดับปที่ 3 
“4” แสดงถึง รายวิชาในระดับปที่ 4 
 

2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา/กลุมวิชาในสาขาวิชา 
“0” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ 
“1” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ 
“2” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาพอลิเมอร 
“3” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาโลหะ 
“4” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาเซรามิกส 
“5” แสดงถึง รายวิชาในกลุมวิชาวัสดุอ่ืน 
 

3. เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา 
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3.1.5 แผนการศึกษา  

ปที่  1 / ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

……….. 
หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตร 

3 ………. …………
. 

………………….. 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
ศท 031 การใชภาษาไทย 3 2 2 5 
คม 510  เคมีพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
คม 610  ปฏิบัติการเคมพ้ืีนฐาน 1 0 3 1 
ชว 101 หลักชีววิทยา 3 3 0 6 
ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 0 3 1 

วศ 101 
วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและ
การเกษตร 

2 2 0 4 

รวม 19 - - - 
 

ปที่  1 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
......... หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

สังคมศาสตร  
3 ........ ........ ........ 

......... หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

3 ........ ........ ........ 

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต  3 3 0 6 
ศท 142  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
ฟส 109 ฟสิกสเบ้ืองตน 3 3 0 6 
ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 1 0 3 1 
วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 3 3 0 6 

รวม 19 - - - 
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที ่ 1                      
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
......... หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

สังคมศาสตร  
3 ........ ........ ........ 

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 1 

3 2 2 5 

คศ 108 แคลคลูัสสําหรบัวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

3 3 0 6 

วก 191 การฝกงานโรงงาน 1 0 3 1 
วศ 201   โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุศาสตร 3 3 0 6 
วศ 220  ปฏิบัติการการสรางแบบจําลอง

โครงสรางผลึก 
1 0 3 1 

วศ 203 พอลิเมอร 2 2 0 4 
วศ 204 โลหะวิทยา 2 2 0 4 
วศ 205 เซรามิกส 2 2 0 4 

รวม 20 - - - 
 

ปที่  2 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
......... หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
3 ........ ........ ........ 

วศ 206 วัสดุผสม 2 2 0 4 
วศ 207  อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟส

ของวัสดุ 
3 3 0 6 

วศ 208 สมบัติความรอนและเชิงกลของ
วัสดุ 

3 3 0 6 

วศ 209 ปฏิบัติการสมบัติความรอนและ
เชิงกลของวัสดุ 

1 0 6 2 

วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ 3 3 0 6 
วศ 211 ปฏิบัติการการผลิตวัสดุ 2 0 6 2 

รวม 17 - - - 
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ปที่  3 / ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและ

จลนพลศาสตรของวัสดุ 
3 3 0 6 

วศ 302 สมบัติไฟฟา แมเหล็ก และแสง
ของวัสดุ 

3 3 0 6 

วศ 303 ปฏิบัติการสมบัติไฟฟา แมเหล็ก 
และแสงของวัสดุ 

1 0 6 2 

วศ 304 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 2 2 0 4 
…………. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 ........ ........ ........ 

รวม 18 - - - 
 

ปที่  3 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 3 0 6 
วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3 3 0 6 
วศ 306 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ  
2 0 6 2 

วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดย
ใชคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
วัสดุ 

2 1 3 3 

…………. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 ........ ........ ........ 
…………. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 ........ ........ ........ 

รวม 16 - - - 
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
วศ 401 สัมมนาทางวัสดุศาสตร  1 0 2 1 
…………. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3 ........ ........ ........ 
…………. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5 3 ........ ........ ........ 
…………. วิชาเลือกเสร ีวิชาที่ 1 3 3 0 6 
…………. วิชาเลือกเสร ีวิชาที่ 2 3 3 0 6 

รวม 13 - - - 
 

ปที่  4 / ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
วท 497 สหกิจศึกษา  หรือ 9 - ไมนอย

กวา 
16 

สัปดาห 

- 
วท 498 การเรียนรูอิสระ  หรือ 9 - - 
วท 499 การศึกษา หรอื ฝกงาน หรือ 

ฝกอบรมตางประเทศ 
9 - - 

รวม 9 ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห 
 
หมายเหตุ :    ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได 

ตามความเหมาะสม / ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและเหตุการณ
สําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใชองคความรูและมุมมองทางดานสังคมศาสตรในการอธิบาย
และทําความเขาใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธกับสังคมระดับ
โลก และการวิเคราะหปญหาสังคมรูปแบบตางๆ ในโลกสมัยใหม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Social phenomena in everyday life; application of concepts and 
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation 
of social occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis 
of social problems in the modern world. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมที่สําคัญในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร และพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 022  World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None  
              Development and relations of important civilizations in different 

geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their 

influences on present-day societies. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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ศท 104  มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลยทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีตอธรรมชาติและระบบนิเวศ 
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพ่ือใหรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาอยาง
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเทาเทียมกันของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural environment 
and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses of natural 
resources, human and gender equality based sustainable development. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาความเปนมาของสังคมไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม การละเลนพ้ืนบาน ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของสังคมไทย
ในปจจุบันและลักษณะที่สืบเน่ืองจากสังคมไทยในอดีต  รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None  

Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 
in Thai society and culture. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week)  
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กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความหมาย ความเปนมา คุณลักษณะ เง่ือนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมทั้งความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน  โดย
เนนการศึกษากรณีตัวอยางของไทย 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study 5  hours/week) 
 

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ เงิน
ฝด ปจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่
เก่ียวของกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือใหเกิดวิธีคิดตอ
การเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันไดและ
สามารถพัฒนาใชเปนแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสูการเปนเจาของกิจการในอนาคตได 

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
EC 101            Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :   None  

This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture 3 hours,  Practice  0 hour, Self Study    6 hours/week) 
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2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร      
ศท 011  มนุษยกับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาเก่ียวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงตางๆ ความสัมพันธและวิวัฒนาการของ
มนุษยกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป ปลูกฟงการช่ืนชม การวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบใน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ทั้งของไทยและตางประเทศ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 
Western arts.  

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6  hours/week) 
 
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาแนวคิดทางดานพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสงัคม 
(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 012 Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 
development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ 
โดยคํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการ
สาธารณสุขเปนสําคัญ ทั้งน้ีเนนถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การ
ปองกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณของรางกาย 
การปฐมพยาบาล และการปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา สิ่งเสพติด
ใหโทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดตอและโรคไมติดตอที่สําคัญ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 013 Health for Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

Concepts in health, health management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress 
prevention and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention 
of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-
transmitted diseases; providing sex-education. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 

 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอยางของงานศิลปะแขนงตางๆ ศึกษา
กระบวนการของการสรางสรรค เกณฑหรือปจจัยที่ใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค ปญหา
ของการสรางสรรคและวิธีแกไขปญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําสวนประกอบสําคัญของศิลปะ
ที่ใหผลตอความคิดและความรูสึก 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite :  None  

Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work. 

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
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ศท 304 ศาสตรและศลิปแหงปญญาชน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาเก่ียวกับความหมาย องคประกอบ และลักษณะของปญญาชน การรูจักตนเอง  
การรูจักผูอ่ืน  เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหาสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณสมบัติ 
ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

The study of definition, composition, and characterislics of intellicle, self-
recognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition and 
recognition of others, skills of communication and human  relation, personality 
development, skill of thinking and economic, social and political problem analyzing 
ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in 
society with happiness. 

(Lecture 2 hours,  Practice  2 hours, Self Study   5 hours/week) 
ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของลานนา พัฒนาการดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Importance of local history; background of Lanna; development of 
politics, economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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3)  กลุมวิชาภาษา      
ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการอาน เพ่ือจับ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งที่ไดจากการฟงการอาน ทักษะการพูดเพ่ือถายทอด
ความรู ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในดานการใชถอยคําการสรางรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดง
ความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 031 Thai Language Usage 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation 
of text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2    hours, Self Study  5  hours/week) 
 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ศึกษา และฝกใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับเบ้ืองตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีในการเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตอไป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 141 Fundamental English 1 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  None  

Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   

ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน 
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีการเรียนในระดับตอจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิตหรือเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 142 Fundamental English 2 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  GE 141 Fundamental English 1  

Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations 
in accordance with the cultures of English speakers. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน  : ศท142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
              คําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางทางไวยากรณในบริบททางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยใชทักษะสัมพันธฟง พูด อานและเขียน 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 241 English for Science and Technology 1 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : GE142 Fundamental English 2  

   Specific vocabulary and grammatical structures in the content of Science 
and Technology, using integrated language skills. 
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4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  
วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศวิทยา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตร
ทรัพยากรการผลิตดานจุลินทรีย พืช สัตว ประมง: ความหลากหลายของทรัพยากร การนํามาใช
ประโยชน การจัดการและการอนุรักษ เพ่ือการเกษตรที่ย่ังยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
สื่อสารองคความรูทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับการเกษตร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
AP 101 Agriculture for Life 3 (3-0-6) 

 Prerequisite :  None  
Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the ecosystem; 

environmental factors affecting agricultural production; agricultural production 
systems; Resources from microorganisms, plants, land animals and aquatic animals: 
diversity of resources, utilization, management and conservation for sustainable and 
environmental friendly agriculture; communication of agricultural knowledge; royal 
initiative development and agriculture. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

 

วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

กําเนิดโลกและสวนประกอบของโลก ส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร รังสี การใช
ประโยชนของนิวเคลียรทางสันติ ส่ิงแวดลอมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวันการใช
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นาโนเทคโนโลยีและแนวโนมการประยุกตใช 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
SC 101 Science for Life 3 (2-2-5) 

 Prerequisite :  None  
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 

introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance 
in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their effects on 
the environment; nanotechnology and its trend and application. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยต้ังแตยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่กอใหเกิดเศรษฐกิจในยุคตางๆ ไดแก ยุคแหงการเกษตร (Agriculture Economy) 
ยุคอุตสาหกรรม ( Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ ( Information Economy) ยุคแหง
โมเลกุล Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตรในดานบริการเพ่ือชีวิต อาหาร
และยา ผลของเทคโนโลยีซอฟตแวรที่มีตออุตสาหกรรมการแพทยและการคนควาดานยารักษาโรค 
การวิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแหงการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโน
มนุษยและชีวสารสนเทศ การคนควาดานสมุนไพรและการใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นสู
อุตสาหกรรมยาในอนาคต 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
SC 102 Development of Science and Technology 3 (2-2-5) 

 Prerequisite :  None  
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 

scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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ศท 014 การสบืคนสารนิเทศเพ่ือการศกึษา 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสารนิเทศ วิธีใชทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงใน
ระบบเครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูลหองสมุด และแหลงสารนิเทศที่เปนฐานขอมลู
ออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเครื่องมือชวยคน (Search engine) การประเมินคุณคาสารนิเทศ
และเลือกใชสารนิเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง 
(Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพ่ือการเขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 014 Information Searching for Academic Study 3 (2-2-5) 

 Prerequisite :  None  
Fundamental knowledge of information; use of information resources 

with an emphasis on the Internet access; access means of library information 
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information 
evaluation and how to make an effective use of desired information; citing 
references and making bibliographies for academic papers. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
 

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ระบบไฟฟาและการสื่อสาร การใชอุปกรณไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน การใชและ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนตและรถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร ความรูพ้ืนฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบ้ืองตนการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life 3 (3-0-6) 

 Prerequisite :  None  
Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 

energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร 
ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร ความรู
ทั่วไปเก่ียวกับยาอันตรายจากการใชยา ความรูเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการ
คุมครองผูบริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
EI 102 General Aspects of Food and Drug  3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Importance of food; food consumption culture; technological 
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional 
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain; 
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; 
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.    

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ความรูพ้ืนฐานดานพลังงาน  สถานการณพลังงาน  แหลงกําเนิดพลังงาน  การใช
พลังงานในชีวิตประจําวัน  แนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  การปลูกจิตสํานึกการใช
พลังงาน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
RE 100 Energy for Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Fundamental of energy; energy situations; energy resources; energy 
utilization in everyday life; energy and environmental conservation; awareness of 
energy consumption. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    -  กลุมวิชาแกน 
คม 105  เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง 
และสารละลาย ซึ่งมีความสัมพันธกับจลนพลศาสตร สมดุลเคม ีกรด-เบส และเคมีอินทรีย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
CH 105  Fundamental Chemistry 3 (3-0-6) 
  Prerequisite : None  

Atomic structure, stoichiometry, chemical bonding, properties of gas, 
liquid, solid and solution in relation with kinetics, chemical equilibrium, acid-base, 
and organic chemistry. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

 คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ความปลอดภัยและเทคนิคในหองปฎิบัติ และฝก
ปฎิบัติการในหัวขอ ปริมาณสารสัมพันธ การทดสอบไออนบวกและไอออนลบ เลขออกซิเดชัน
ของธาตุทรานซิชัน การหาคาคงที่ของกาซ สมบัติคอลลิเกทีพ อัตราและกฎอัตรา สมดุลเคมี การ
ไทเทรต กรด-เบส และเคมีอินทรีย 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
CH106
  

Fundamental Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 

 Prerequisite : None  
Scientific method, safety and practical techniques. Experiments include: 

stoichiometry, testing of cations and anions, oxidation state of transition metals, 
determination of gas constant, colligative properties, rate and rate law of reaction, 
chemical equilibrium, acid-base titration, and organic chemistry. 

(Lecture  0 hour,  Practice  3 hours, Self Study   1 hour/week) 
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คศ 081  แคลคลูัสสําหรบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และการประยุกต  อินทิกรัลไม
จํากัดเขต  และอินทิกรัลจํากดัเขต  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหน่ึงดีกรีหน่ึง  ระบบสมการเชิง
เสน  เมทริกซและการประยุกต 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MA 108 Calculus for Science and Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Limit and continuity of function; the derivative of functions and its 
applications; the indefinite integrals and definite integrals; the first-order linear 
ordinary differential equations; the system of linear equations, matrices and its 
applications. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

ฟส 109 ฟสิกสเบ้ืองตน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ความรู พ้ืนฐานทางดาน กลศาสตร การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร ของไหล 
สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก เสียง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบ้ืองตน ฟสิกสอาเซียน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
PH 109 Basics Physics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

The fundamental of Mechanics, Oscillators and Wave, Thermodynamic, 
Fluid Mechanics, Electric Field, Magnetic Field, Sound, Light Optic, Modern Physics 
and Physics with ASEAN. 

(Lecture  3 hours,  Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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ฟส 011  ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ปฏิบัติการฟสิกสดานกลศาสตร การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร ของไหล สนามไฟฟา 
สนามแมเหล็ก เสียง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบ้ืองตน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
PH 110 Basics Physics Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  None  

Physics Laboratory of Mechanics, Oscillators and Wave, Thermodynamic, 
Fluid Mechanics, Electric Field, Magnetic Field, Sound, Light Optic, Modern Physics. 

(Lecture 0 hour,  Practice 3 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

ชว 101 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักการทางชีววิทยา วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติและการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต กระบวนการสังเคราะหดวย
แสง  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โครงสรางและหนาที่ของพืช และสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการ
เจริญของพืช โภชนาการและการลําเลียงในพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และสรีรวิทยาของสัตว 
การสืบพันธุและการเจริญพันธุของสัตว พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
BI 101 Principle of Biology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Principles of biology, scientific method, properties and organization of 
living things, biomolecules, structure and function of cells, energy and life, genetic 
inheritance, DNA technology, evolutionary biology, biodiversity,  structure and 
function of plants and physiology, photosynthesis, reproduction and growth of 
plants, nutrition and transport in plants, structure and function of animals and 
physiology, reproduction and development,  behavior of organisms, ecology and 
environmental science. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

แนะนําการเรียนปฏิบัติการชีววิทยา และกลองจุลทรรศน  สารชีวโมเลกุล โครงสราง
และหนาที่ของเซลล การเคลื่อนที่ของสารเขา-ออกเซลล การแบงเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ สมมาตร รูปราง ทิศทาง และเน้ือเย่ือสัตว 
การสืบพันธุ และการเจริญเติบโตของสัตว  ระบบประสาท และพฤติกรรมของสัตว โครงสรางและ
หนาที่ของเซลล และเน้ือเย่ือที่พบในพืช  สรีรวิทยาพืช การเจริญเติบโตของพืช 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
BI 102 Principle of Biology Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Introduction to Biology laboratory, microscopy, biomolecules, structure 
and function of cells, the movement of substances through - out the cell, cell 
division, respiration and cell metabolism, biodiversity, ecosystem, symmetry, shape 
direction and tissues of animals, animal reproduction and growth, animal behavior 
and nervous system, structure and function of plant cells and tissues, plant 
physiology and growth. 

(Lecture  0 hour,  Practice 3 hours, Self Study  1 hour/week) 
 
 

ศท 343  สนทนาภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 หรือ  

                    ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป                
 

พัฒนาความสามารถในการพูด สําหรับนักศึกษาที่ตองการทํางาน ซึ่ งตองใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ โดยจะเนนถึงการสัมภาษณ การรับงานและการสงงานในสายงานของแตละ
สาขา ฝกการออกสําเนียงที่ถูกตองในประโยคภาษาอังกฤษ และบางคําที่เปนปญหาสําหรับคนไทย 
รวมทั้งฝกพูดบทสนทนาทั่วๆ ไป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GE 343 English Conversation for the Workplace 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1 or  

                   GE 340 General English 
 

Develop abilities in verbal communication for employment such as job 
interviewing and dealing works in different job areas and practice making general 
conversation 

(Lecture 2  hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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สต 301 หลักสถิติ   3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสถิติพรรณนาและความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะ
เปน การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงปวสซอง การแจกแจงของกลุม
ตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
ST 301 Principles of Statistics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Review concepts of descriptive statistics and probability; probability 
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance, 
simple linear regression analysis and simple correlation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : สต 201 สถติิวิเคราะห 1 หรือ  

                    สต 301 หลกัสถิติ 1 หรือ  
                    สต 302 สถติิ 1 

 

การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการ แผนการชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับการควบคุมคุณภาพเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เทคนิคทางสถิติอ่ืนๆ สําหรับการควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
ST 314 Statistical Quality Control 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : ST 201 Statistical Analysis  1 or  

                   ST 301 Principles of Statistics 1 or  
                   ST 302 Statistics 1 

 

Quality control, statistical process control, control chrats,  process 
capacity analysis, acceptance sampling plan for attribute and variable, other 
statistical technics for quality control, quality management, quality assurance.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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วก 191 การฝกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ปฏิบัติการเก่ียวกับงานชางไม งานชางเครื่องมือกล งานชางปรับแตง งานโลหะแผน 
งานเช่ือม โลหะดวยกาซและไฟฟา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
  EA 191  Workshop Practices  1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Workshop on mechanical equipment work, blender work, sheet metal 
work, gas-welding and electrical work. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

48 

- กลุมวิชาเอกบังคับ 
วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวัสดุศาสตร  บทบาทของวัสดุศาสตรในอุตสาหกรรมและ
การเกษตร กระบวนการผลิตวัสดุการเลือกวัสดุสําหรับการใชงานดานอุตสาหกรรมและการเกษตร 
และเทคโนโลยีวัสดุเพ่ือพัฒนางานดานอุตสาหกรรมและการเกษตร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 101  Materials for Industry and Agricultural 2 (2-0-4) 
 Prerequisite : None  

Basic knowledge in materials science; roles of materials science in industry 
and agricultural; processing method; selection of materials needed for industrial and 
agricultural applications and materials technology for industrial and agricultural 
development. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
 

 วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร  

หลักการพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร ความสัมพันธระหวางลักษณะโครงสรางจุลภาค 
กระบวนการผลิต และสมบัติทางฟสิกสตางๆ เชน สมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา สมบัติทาง
แมเหล็ก สมบัติทางความรอน และสมบัติทางแสงของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 102 Introduction to Materials Science 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MS 101 Materials for Industry and Agricultural  

General introduction to materials science; the relationships among 
structure, processing and properties of materials; engineering materials; physical 
properties of engineering of materials such as mechanical, electrical, magnetic, 
optical, and thermal properties. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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 วศ 120  โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุศาสตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทบทวนเคมีพ้ืนฐาน ระบบผลึกและสมมาตรของผลึก ดัชนีมิลเลอร ความไมสมบูรณ
เบ้ืองตน กฎของพอลิง กฎของแซคคาไลเซนต และการใชลักษณะทางเคมีของผลึกในการอธิบาย
ความสัมพันธของโครงสรางและสมบัติในวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 201 Crystal Structure for Materials Science 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

Basics of chemistry; crystal system and symmetry; miller indices; 
imperfection; Pauling’s and Zachariasen’s rules and relationship between crystal 
chemistry and structure and properties of materials. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

 วศ 202 ปฏิบัติการการสรางแบบจําลองโครงสรางผลึก 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

การสรางแบบจําลองโครงสรางผลึก การจําลองโครงสรางผลึกโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรและปฏิบัติการปลูกผลึกอยางงาย รวมถึงนํามาศึกษาโครงสรางทั้งสารอินทรียและอนิ
นทรีย เชน โครงสรางแบบรอคซอลท ฟลูออไรท โครงสรางแบบเพชร เปนตน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 220  Crystal Structure Model Building Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  None  

Building crystal model, crystal structure simulation and basic of crystal 
growth laboratory; study of organic and inorganic structures e.g. rock salt structure, 
fluoride structure, diamond structure. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self study 1 hour/week) 
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 วศ 203 พอลิเมอร 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน หรือ 

                    ตามเง่ือนไขของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

พ้ืนฐานพอลิเมอร ปฏิกิริยาและสภาวะในการเกิดพอลิเมอรนํ้าหนักโมเลกุล โครงสราง
สัณฐานวิทยาและผลึกของพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอรกระบวนการผลิตวัสดุพลาสติกสมบัติ
ของพอลิเมอร พอลิเมอรรวมและพอลิเมอรผสมการประยุกตใชงานดานตางๆ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 203 Polymer 2 (2-0-4) 
 Prerequisite : MS 102 Introduction to Materials Science or    

                   Approval by the Curriculum Committee 
 

General introduction of polymer; polymerization reactions, polymerization 
system; molecular weight and molecular weight determination of polymer; structure 
and morphology of polymer; crystallization of polymer; type of polymer; polymer 
processing; mechanical, physical and chemical properties; copolymer and polymer 
blends; polymer applications. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
 

 วศ 420  โลหะวิทยา 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน หรือ 

                    ตามเง่ือนไขของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโลหะ โครงสรางของโลหะ ประเภทของโลหะ แผนภาพสมดุล
ของเหล็กคารบอน และโลหะผสม สารละลายของแข็ง ปจจัยที่กําหนดความสามารถในการละลาย
ของโลหะผสม โครงสรางทางจุลภาค เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะในประเทศไทย 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 204 Metallurgy 2 (2-0-4) 
 Prerequisite : MS 102 Introduction to Materials Science or 

Approval by the Curriculum Committee 
 

Introduction of metal; structure of metal; types of metals; iron-carbon and 
alloys equilibrium phase diagram; solid solution; factor determining solubility of 
alloys; microstructure; metallurgy technology and industrial in Thailand. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
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 วศ 205 เซรามิกส 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน หรือ 

                    ตามเง่ือนไขของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

อธิบายหลักการพ้ืนฐานและความเขาใจเก่ียวกับวัสดุเซรามิกสและสมบัติตางๆ 
โครงสรางของเซรามิกส ซิลิเกต และแกว การเปลี่ยนเฟสและปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การแคล
ไซน การซินเตอรและการเผาใหเกิดเน้ือแกว 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 205    Ceramics                                          2 (2-0-4) 
 Prerequisite :  MS 102 Introduction to Materials Science or 

Approval by the Curriculum Committee 
 

Principle and understanding in ceramics and properties; ceramic, silicate 
and glass structure, phase transition and solid-state reaction; calcination, sintering 
and vitrification. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
 
 

วศ 206 วัสดุผสม 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน :   วศ 203 พอลิเมอร หรือ 

                     วศ 204 โลหะวิทยา หรือ 
                     วศ 205 เซรามิกส 

 

ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับวัสดุผสมวัสดุผสมชนิดตางๆ กระบวนการผลิตวัสดุผสม และการ
ทดสอบเชิงกลของวัสดุผสม  กระบวนการเสริมความแข็งแรงโดยใชไฟเบอร ความสําคัญของการ
วางตัวของไฟเบอรและปริมาณ วัสดุผสมพอลิเมอร-เมทริกซ  วัสดุผสมโลหะ-เมทริกซ วัสดุผสมเซรา
มิก-เมทริกซ วัสดุผสมคารบอน-คารบอน วัสดุผสมไฮบริด วัสดุผสมนาโน และวัสดุผสมเชิงโครงสราง 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 

MS 206 Composites 2 (2-0-4) 
 Prerequisite : MS 203 Polymer or  

                   MS 204 Metallurgy or 
                         MS 205 Ceramics 

 

General theory of composite materials; types of composites; composite 
processing and mechanical investigation of composites; fiber reinforcement to 
strength improvement; important of fiber orientation and quantity; polymer-matrix 
composites; metals-matrix composites; ceramic-matrix composites; carbon-carbon 
composites; nanocomposites and structural composites. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
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 วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟสของวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ฟส 091  ฟสกิสเบ้ืองตน หรือ                        

ตามเง่ือนไขของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรฯ 
 

กฎของอุณหพลศาสตร ความสัมพันธระหวางสมบัติทางอุณหพลศาสตร สมดุลเฟสใน
ระบบหน่ึงสวนประกอบ สมดุลเฟสในระบบหลายสวนประกอบ และอธิบายแผนภาพเฟส การ
คํานวณเฟสในระบบสมดุล ความสัมพันธระหวางเฟสในระบบวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 207 Thermodynamics and Phase Equilibria of Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : PH 109 Basics Physics or                    

Approval by the Curriculum Committee 
 

The law of thermodynamics; relationship between thermodynamic 
properties; phase equilibrium in one component system; phase equilibrium in multi-
component system; description of phase diagram; phase calculation in equilibrium 
system; relationship between phase in material system. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

 วศ 208 สมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ฟส 091  ฟสกิสเบ้ืองตน หรือ  

                    วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน  
 

พฤติกรรมทางความรอน การขยายตัวและการนําความรอนของวัสดุ พ้ืนฐานของความ
เคนและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ ทฤษฏีเกี่ยวกับดิสโลเคชัน และความเสียหายของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 208 Thermal and Mechanical Properties of Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  PH 109 Basics Physics or  

                    MS 102 Introduction to Materials science 
 

Thermal behavior, expansion and conductivity of materials; concept of 
stress and strain, mechanical properties of materials, dislocation theory and failure 
of materials. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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วศ 209 ปฏิบัติการสมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน :  เรียนพรอมกับรายวิชา วศ 208 สมบัติความรอนและ

เชิงกลของวัสดุ 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ  หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติความรอน และ
สมบัติเชิงกลของวัสดุ 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 209 Thermal and Mechanical Properties of Materials Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  Study with MS 208 Thermal and Mechanical 

Properties of Materials 
 

Materials testing laboratory; concepts and testing method to determine 
thermal properties and mechanical properties of materials. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self study 1 hour/week) 
 

วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ 
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

บทนํากระบวนการผลิตวัสดุ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ พอลิเมอร 
และเซรามิกส กระบวนการทางความรอน และกระบวนการขั้นสําเร็จ และการตรวจหา
ลักษณะเฉพาะเบ้ืองตน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 210 Materials Processing 3 (3-0-6) 

 Prerequisite : MS 203 Polymer or  
                   MS 204 Metallurgy or 
                    MS 205 Ceramics 

 

Introduction to processing method; raw materials fabrication; forming 
techniques of metal, polymer and ceramics; thermal processing; finishing and 
characteristic of prepared materials. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

54 

วศ 211 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ 2 (0-6-2) 
 วิชาบังคับกอน : เรียนพรอม วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ  

ปฏิบัติการเก่ียวกับการขึ้นรูปวัสดุ การสังเคราะหอยางงายและการตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะเบ้ืองตน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  6 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 211 Materials Processing Laboratory 2 (0-6-2) 

 Prerequisite :  Study with MS 210 Materials Processing                
Laboratory course concerning the processing of materials synthesis and 

characteristic of prepared materials. 
(Lecture 0 hour, Practice 6 hours, Self study 2 hours/week) 

 
วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟสของวัสดุ  

จลนพลศาสตรของการเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนเฟสแบบหลายองคประกอบ การแพรใน
วัสดุ การเกิดนิวเคลียสและผลึก และการเติบโตของเกรน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 301 Phase Transformation and Kinetics of Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 207 Thermodynamics and Phase 

Equilibria of Materials 
 

Kinetics of phase transformations; multiphase transformations; diffusion 
in materials; the nucleation and crystal and the growth of grain. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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 วศ 302 สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : ฟส 109 ฟสกิสพ้ืนฐาน  หรือ  

                    วศ 102 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 
 

พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในของแข็ง สภาพการนําไฟฟาและสภาพตานทานไฟฟาของ
โลหะ สภาพการนําไฟฟาแบบไอออน สภาพนําย่ิงยวด สารก่ึงตัวนํา สมบัติไดอิเล็กทริก ฉนวน 
สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ พฤติกรรมการเปนแมเหล็กของวัสดุ ชนิดของสารแมเหล็ก สมบัติทาง
แสงของวัสดุ การดูดกลืนแสง และดัชนีหักเหของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 302 Electrical Magnetic and Optical Properties of Materials   3 (3-0-6) 
 Prerequisite: PH 109 Basics Physics or  

                  MS 102 Introduction to Materials science 
 

The behavior of electrons in solids; conductivity and resistivity of the 
metal, electrical conductivity of ion, superconductivity, semiconductor, dielectric 
properties and insulator, magnetic properties of materials; behavior of magnetic 
materials and types of magnetic materials, optical properties of the materials; 
absorption and refractive index of the materials. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

วศ 303 ปฏิบัติการสมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอน :  เรียนพรอม วศ 302 สมบัติไฟฟา แมเหล็ก และแสง

ของวัสดุ 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดสมบัติทางไฟฟา สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางแมเหล็ก 
และสมบัติทางแสง 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 303 Electrical Magnetic and Optical Properties of Materials 

Laboratory 
1 (0-3-1) 

 Prerequisite :  Study with MS 302 Electrical Magnetic and 
Optical Properties of Materials   

 

Materials testing laboratory; testing concepts and procedures of, electrical, 
dielectric, magnetic, optical. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self study 1 hour/week) 
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วศ 304 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

สุขภาพและอันตรายตอความปลอดภัย การตระหนักและการควบคุม ความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัย รายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเพ่ือระบุอันตรายจากกระบวนการผลิต สาเหตุและการควบคุมอันตรายจากไฟ การระเบิด 
และสารเคมี การปองกันอันตรายจากเครื่องจักรกล และการปองกันตัวเอง สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การแยกประเภท การจัดการขยะมีพิษและสารกัมมันตรังส ี

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 304 Industrial Safety 2 (2-0-4) 
 Prerequisite :   None  

Health and safety hazards; recognition and regulation of safety hazards in 
industrial; accident investigation; safety audits; general safety checklist for identifying 
process hazards; sources and control fire, explosion, chemicals hazards; machine 
guarding and personal protection; safe working environment; identification, process 
of toxic and radioactive waste management. 

(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self study 4 hours/week) 
 

วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ   

ทฤษฎีและหลักการเบ้ืองตนของเครื่องมือและเทคนิคการหาลักษณะเฉพาะสําหรับวัสดุ 
องคประกอบทางเคมี องคประกอบวัฏภาค โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิวและ
เครื่องมือทางสเปกโทรสโคป 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 305 Characterization of Materials  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MS 210 Materials Processing   

Theory and principle of instrument and characterization techniques for 
materials; chemical composition, phase composition, microstructure, surface analysis 
and spectroscopic instrumentations. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

57 

วศ 630  ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  2 (0-6-2) 
 วิชาบังคับกอน : เรียนพรอม วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ   

ปฏิบัติการการใชเครื่องมือสําหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวิเคราะห 
องคประกอบทางเคมี องคประกอบวัฏภาค โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิวและ
เครื่องมือทางสเปกโทรสโคป 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  6 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
 MS 3 60  Characterization of Materials Laboratory  2 (0-6-2) 
 Prerequisite :  Study with MS 305 Characterization of           

Materials  
 

Practice of instrument for materials characterization and analysis chemical 
composition, phase composition, microstructure, surface analysis and spectroscopic 
instrumentations. 

(Lecture 0 hour, Practice 6 hours, Self study 2 hours/week) 
 

วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมวัสดุ 2 (1-3-3) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

บทนําแนวคิดการสรางแบบสามมิติ พ้ืนฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การออกแบบและ
การสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรมโซลิดเวิรค การออกแบบแมพิมพสําหรับกระบวนการผลิตวัสดุ 
การวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรสําหรับการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 307 Computer-aided design and analysis for materials 

engineering 
2 (1-3-3) 

 Prerequisite : None  
An introduction to 3D conceptualization, the fundamentals of engineering 

drawings, solid modeling and design using SolidWorks, mold design for material 
manufacturing processes, computer-aided analysis for statistical process control. 

(Lecture 1 hour, Practice 3 hours, Self study 3 hours/week) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

58 

วศ 401 สัมมนาทางวัสดุศาสตร  1 (0–2–1) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปลาและอภิปรายหัวขอที่เก่ียวของกับ
งานวิจัยทางดานวัสดุศาสตรที่นักศึกษาสนใจ โดยเตรียมขอมูลจากวารสารทางวิชาการตางประเทศ 
บทความทางวิชาการหรือขอมูลจากงานวิจัย 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 401 Seminar in Materials Science  1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Oral presentation and discussion in interesting research concerning with 
materials science from international journal academic articles and other concerning 
with materials science. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self study 1 hour/week) 
 

 
วท 497 สหกิจศึกษา 9 หนวยกิต 
 วิชาบังคับกอน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา และผานการอบรมเตรียมความพรอม 

                   กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเน่ือง นักศึกษาจะตอง
ผานการอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรือ 
อาจารยนิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห) 
SC 497 Co-operative Education 9 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that  

                   the proposed work study relates to the major field of  
                   study and; students are required to pass a minimum  

                 30-hours preparation session. 
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence 
of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
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วท 498 การเรียนรูอิสระ 9 หนวยกิต 
 วิชาบังคับกอน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ อาจมีการฝกอบรม
เพ่ือเสริม สรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใต
การกํากับดูแลของ อาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ  นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ
เรียนรูอิสระ สงรายงาน ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา   

(ปฏิบัติไมนอยกวา  16 สัปดาห) 
SC 498 Independent  Study 9 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the    

                   proposed iIndependent study is related to  
                   the student's major field of study. 
A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 9 หนวยกิต 
 วิชาบังคับกอน : ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย 

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ นักศึกษา
ตองเขียน โครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยูใน
ความเห็นชอบของ อาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 

(ปฏิบัติไมนอยกวา  16 สัปดาห) 
SC 499 Overseas Study, Training or Internship 9 Credits 
 Prerequisite : Approval by the University that the proposed    

                   Overseas Study, Training or Internship is related to the   
                   student's major field of study. 
Overseas study, training or internship in an area related to the student's 

major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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    -  กลุมวิชาเอกเลือก 
วศ 132  ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร  

ฟสิกสพ้ืนฐานของพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอร โครงแบบและโครงรูปของสายโซ 
นํ้าหนักและขนาดของโมเลกุล ความสามารถในการละลาย การเปลี่ยนสถานะคลายแกว สมบัติการ
ไหลของพอลิเมอร สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร พอลิเมอรผลึกเหลว ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และสมบัติของพอลิเมอร การตรวจสอบสมบัติตางๆ เชน สมบัติเชิงกล สมบัติทางความรอน และ
สัณฐานวิทยา 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 132  Polymer Properties and Characteristic 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 203 Polymer  

Polymer physics; molecular structures, configuration and conformation of 
isolated polymer chains; molecular weight; polymer solution; glass transition; rheology of 
polymer; crystallization, crystal structure and morphology; liquid crystal polymer; polymer 
characterization; mechanical, thermal and morphology. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

วศ 232  พฤติกรรมการไหล และการแปรรูปพอลิเมอร 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร  

การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูป และการไหลของพอลิเมอรหลอมเหลว การไหลและ
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร การขึ้นรูปโดยการอัดและการถายเท การอัดรีด การทําฟลมโดยการ
เปาและการรีด การทําแผนประกบ การเคลือบ กระบวนการฉีด กระบวนการเปาการรีดขึ้นแผน 
และกระบวนการหลอการออกแบบผลิตภัณฑ การเลือกใชวัสดุ และการตกแตงสําเร็จ ปฏิบัติการ
แปรรูปพอลิเมอร การทดสอบและการวิเคราะห  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 232  Rheology and Processing of Polymers 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : MS 203 Polymer  

Rheology of polymer, rheology and processing; polymer processing,  
compression and transfer molding; extrusion process, blow film processes, 
lamination, coating, injection molding processes, blow molding, calendering and 
casting; product design and material selection; finishing process; polymer processing 
laboratory; testing and analysis. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
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วศ 331 การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการทางความรอน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา  

กระบวนการขึ้นรูปรอน ผลการขึ้นรูปรอนตอโครงสรางของโลหะ กระบวนการขึ้นรูป
เย็น ผลของการขึ้นรูปเย็นตอโครงสรางของโลหะ โลหะผง และการเช่ือม กระบวนการทางความ
รอนของโลหะ ผลของกระบวนการทางความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติของโลหะ การ
ปฏิบัติการโลหะวิทยา การขึน้รูปโลหะ กระบวนการทางความรอน การทดสอบและวิเคราะห 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 331 Processing of Metals and Heat Treatment  3 (2-2-5) 
 Prerequisite: MS 042  Metallurgy  

Processing of metals; hot processing, the effect onto the metals structure; 
cold processing, the effect onto the metals structure, powder metallurgy; and 
welding,  heat treatment processing of metal; the effect of heat treatment on the 
microstructure and properties of metal, metallurgy laboratory; metal processing; heat 
treatment; testing and analysis. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
 

วศ 332 การกัดกรอน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา  

พ้ืนฐานเคมีไฟฟา หลักการการกัดกรอน กลไกการกัดกรอนของโลหะ การทดสอบ การ
ปองกันการกัดกรอนของโลหะ การหาอัตราการกัดกรอน และการประยุกตใชงาน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 332 Corrosion 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MS 204 Metallurgy  

Basic of electrochemical; principle of corrosion; corrosion mechanism; 
types of corrosions; corrosion testing; corrosion prevention; corrosion rate; and 
applications. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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วศ 341 เซรามิกสด้ังเดิม 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 205 เซรามิกส  

แนะนําภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส ขั้นตอนสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกสชนิด
ตางๆ โดยครอบคลุมการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การเผา และการตกแตงหลังเผา เคลือบเซรา
มิกส การวิเคราะหตําหนิที่เกิดกับผลิตภัณฑ ภาคปฏิบัติจะเก่ียวกับวิธีการเลือกและเตรียมวัตถุดิบ 
การขึ้นรูป การเผา และการเคลือบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาชนิดตางๆ รวมทั้งการทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ และ/หรือการเย่ียมชมหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของในรายวิชา 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 341 Traditional Ceramics 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : MS 205 Ceramics  

Introduce for ceramic industry overall; ceramic processing; covering raw 
material preparation, fabrication, firing and finishing; ceramics glazing; defect analysis. 
Laboratory course concerning the raw material preparation, fabrication, firing and 
glazing; physical properties and analysis and/or visit to ceramic industrial 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
 

วศ 342 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 205 เซรามิกส  

สถานภาพอุตสาหกรรมแกวและกระจก วัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบ และขอกําหนดการใช
ทรัพยากร การเกิดแกวและโครงสรางของแกวออกไซด การหลอมแกว กระบวนการขึ้นรูปแกว
อุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพของแกว การควบคุมคุณภาพ ภาคปฏิบัติเก่ียวกับการหลอมแกว
ออกไซด  การทดสอบสมบัติทางกายภาพ  การตรวจสอบตําหนิในผลิตภัณฑ และ/หรือการเยี่ยมชม
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของในรายวิชา   

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 342 Glass Science and Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : MS 205 Ceramics  

Glass industry; raw materials for glass and specification; formation of glass; 
structure of glass; glass melting; glass forming; physical properties of glass; quality 
control. Experiment on oxide glass melting; physical properties testing; defects in 
glass products; laboratory visit. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
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วศ 351 แรอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส               

 

บทนํา และนิยามเก่ียวกับแรวิทยา ลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลึกแร วิธีการ
จําแนกชนิดแร แหลงแรวัตถุดิบในประเทศไทย เทคนิคการปรับคุณภาพสินแร ทิศทางของ
อุตสาหกรรมแรในประเทศไทย ปฏิบัติการที่เก่ียวกับเน้ือหาในภาคบรรยาย เชน การตรวจสอบและ
จําแนกชนิดแรโปรงใสและทึบแสงของแรตางๆ ภายใตกลองจุลทรรศน แรชนิดโปรงใส โปรงแสง
และทึบแสง ผลึกแรกับองคประกอบทางเคมี 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 53 1 Industrial Materials   3 (2-2-5) 
 Prerequisite : MS 203 Polymer or  

                  MS 204 Metallurgy or  
                   MS 205 Ceramics                

 

Introduction to mineralogy; chemical and physical properties of minerals; 
mineral classification, mineral resources in Thailand, techniques for improve mineral 
properties, and current trend industrial minerals in Thailand. Laboratory related to 
lecture, i.e. identification and classification of transparent and opaque minerals, 
mineral crystals and chemical composition. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
 
 

วศ 142  พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร  

ความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจในการรีไซเคิล การเก็บและขบวนการแยก
ขยะพอลิเมอร การรีไซเคิลทางกายภาพ และทางเคมี ความเขากันได และการเพ่ิมเสถียรภาพของ
พอลิเมอรการรีไซเคิลพอลิเมอรชนิดตางๆ เชน พอลิโอลิฟน พีวีซี พีอีที ยาง ฯลฯ ผลิตภัณฑและ
การตรวจสอบผลิตภัณฑจากพอลิเมอรรีไซเคิล 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 421 Polymer Recycling 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MS 203 Polymer  

The environmental and economic importance of polymer recycling; 
identification and sorting methods of plastics; physical and chemical recycling; 
compatibility and restabilization of plastics; polymer recycle and their applications. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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วศ 431 การปรับปรุงผิวของโลหะและไทรโบโลยี 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา  

สมบัติทางกายภาพและเคมีของพ้ืนผิว เทคนิคการปรับปรุงผิวโดยใชความรอน การตก
สะสมดวยไอทางเคมี การตกสะสมดวยไอทางกายภาพ การตกสะสมดวยพลาสมา เทคนิคสปตเตอ
ริง ทฤษฏีแรงเสียดทาน กลไกของไทรโบโลยี ไดแก การสึกหรอ การขัดสี การสึกกรอน การหาอัตรา
การสึกหรอ การทดสอบ วิเคราะหและการปองกันพ้ืนผิวของโลหะ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 431 Surface Modification of Metals and Tribology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: MS 204 Metallurgy  

Physical and chemical properties of surface, surface modification 
techniques; by using heat, chemical vapor deposition, physical vapor deposition, 
plasma deposition, sputtering techniques, and applications. friction theory; tribology 

mechanism; wear, adhesion, erosion; wear rate; testing; analysis; metal surface 

prevention. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
 

วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 210 กระบวนการผลิตวัสด ุ  

ขั้นตอน วิธีการและเทคโนโลยีการผลิตสําหรับเซรามิกสขั้นสูง การสังเคราะหผงเซรามิกส 
อันตรกิริยาระหวางอนุภาคคอลลอยดในสเลอร่ีของเซรามิกส  หลักการการขึ้นรูปผงเซรามิกสแบบด
รายเพรส เทปคาสติงและเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเทปคาสติง พลาสติกฟอรมมิงและการประยุกตทาง
อุตสาหกรรม การขึ้นรูปแบบเจลคาสติงและเทคโนโลยีเจลคาสติง ปฏิบัติการเพ่ือความเขาใจและ
ประสบการณในกระบวนการเซรามิกสขั้นสูง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
MS 441 Ceramics Fabrication Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : MS 210 Materials Processing  

Advanced ceramic fabrication; synthesis of ceramic powder such as vapor 
phase synthesis; sol-gel, spray and etc; interaction between colloidal particles in 
ceramic slurry; dry pressing; plastic forming; tape casting; gel casting; laboratory work 
providing practical understanding and experience in advanced ceramic processing. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hour, Self study 5 hours/week) 
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วศ 442 เทคโนโลยีซีเมนต 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

ศึกษากระบวนการผลิตซีเมนตและปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนตโครงสรางภายในการ
ออกแบบสวนผสมซีเมนตและการใชสารผสมเพ่ิมสมบัติและปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติ และพฤติกรรม
ของซีเมนตในดานกําลังและความคงทน พฤติกรรมเม่ือเกิดการประลัย และวิบัติ และวัสดุทดแทน
ซีเมนตภาคปฏิบัติจะเกี่ยวกับอัตราสวนนํ้าตอซีเมนต ความขนเหลว เวลากอตัว ระยะเวลาการบม 
และ/หรือการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการเครื่องมือที่เกี่ยวของในรายวิชา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

MS 442 Cement Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite :  MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallugy or  
                    MS 205 Ceramics 

 

Cement processing with its hydration reaction and the microstructure of 
cement; chemical, physical and mineralogical transformation from raw mix to cement 
clinker; the effect of additives for cement structure; properties and effect of properties; 
the study on fracture and failure behavior of cements; cement substitution materials; 
practical section about water/cement ratios; consistency; setting time; curing time; 
visiting the laboratory instruments involved in the course. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
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วศ 451 วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีนาโน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

บทนําเก่ียวกับวัสดุขั้นสูง วัสดุเฉพาะทาง วัสดุที่ทํางานไดหลากหลาย วัสดุนาโน และ
เทคโนโลยีนาโน ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต การ
ประยุกตใชงานและแนวโนมปจจุบันของเทคโนโลยีวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 451 Advanced Materials and Nanotechnology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallugy or  
                   MS 205 Ceramics 

 

Introduction to advanced materials; functional materials; multifunctional 
material; nanomaterials and nanotecnology, classifications, structure-properties 
relationships, processing, applications and current trend material technologies. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
 
วศ 452 วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

นิยามของวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาการ และกระบวนการผลิตวัสดุ  วัสดุที่
นํากลับมาใชใหม วัสดุที่สามารถใชซ้ําได การลดการใชวัสดุ วัสดุที่สามารถยอยสลายตามธรรมชาติ 
และวัสดุกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 452 Eco Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 204 Polymer or  

                    MS 205 Metallugy or  
                   MS 206 Ceramics 

 

The definition of eco materials;  evolutions and processing for materials;  
recycle materials; reused materials; reduced materials; biodegradable materials; 
materials with less rare materials and with less energy-consuming 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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วศ 453 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุเหลือใช  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

  ความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เก่ียวของกับกากอุตสาหกรรม สมบัติและการใช
ประโยชนจากของเหลือใชทางการเกษตรและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 453 Waste Product Development Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallugy or  
                   MS 205 Ceramics 

 

Definition, classification and Thailand’s law of industrial waste, properties and 
utilization of agricultural waste and industrial by-product, product development 
technology, product testing and evaluation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

วศ 454 วัสดุชีวภาพ  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

บทนําวัสดุชีวภาพ สมบัติและประเภทของวัสดุที่ใชในดานการแพทยซึ่งประกอบดวยวัสดุ
ชีวภาพประเภทเซรามิก วัสดุชีวภาพประเภทโลหะ วัสดุชีวภาพประเภทพอลิเมอรและวัสดุผสมชีวภาพ 
พื้นฐานทางชีววิทยาและชีวเคมี ความเขากันไดทางชีวภาพ การทดสอบพฤติกรรมชีวภาพ การประยุกตใช
งานวัสดุในทางการแพทยและทันตกรรม จรรยาบรรณในการวิจัยวัสดุชีวภาพ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชัว่โมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 
MS 454 Biomaterials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallugy or  
                   MS 205 Ceramics 

 

An introduction to biomaterials, properties and classes of materials used in 
medicine including bioceramics, metallic, polymeric and composite biomaterials, 
background concepts of biology and biochemistry, biocompatibility, bioactivity testing, 
application of biomaterials in medicine and dentistry, ethics in biomaterials research. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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วศ 455 การเลือกใชวัสดุ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส 

 

เกณฑและแนวคิดในกระบวนการคัดเลือกวัสดุ  ผลกระทบอันเกิดจากองคประกอบ 
กระบวนการผลิตและโครงสรางตอสมบัติตางๆ ของวัสดุ แผนภูมิของการคัดเลือกวัสดุ การ
เปรียบเทียบสมบัติกับสมรรถนะของวัสดุ การพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา
สําหรับการเลือกวัสดุและกระบวนการ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
MS 455 Materials Selection 3 (3-0-6) 

 Prerequisite :  MS 203 Polymer or  
                    MS 204 Metallugy or  
                    MS 205 Ceramics 

 

Materials selection strategy. Materials composition, processing, 
microstructure and their correlation with materials properties. Material selection 
charts. Materials properties and performance of product. Economic considerations in 
the selection of materials.  Case study for materials and process selection. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours/week) 
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3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ .ศ.  

1. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเรวดี วงศมณีรุง วท.ด. 
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
เคมีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2548 
2544 

2. ผูชวย
ศาสตราจารย  

นางสาวนิตยา ตาแมกง วท.ด. 
วท .บ.  

เคมี 
เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 
2550 

3. อาจารย นายธวัฒน สรอยทอง วท.ด. 
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2553 
2548 
2545 

4. อาจารย นางสาวสุภาพร ดาวทอง วท.ด. 
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2553 
2548 
2546 

5. อาจารย นางสาวนิตยา ใจทนง วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 
2550 
2548 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร  

ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ .ศ.  

1. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวศุภรัตน นาคสิทธิพันธุ วท.ด. 
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2547 
2544 

2. ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวสุพัตรา วงศแสนใหม วท.ด. 
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
2548 
2546 

3. อาจารย นางสาวนภัสถ จันทรมี D.Eng. 
 
 

วท .ม.  
วท .บ.  

Materials Science 
 
 
ฟสิกสประยุกต 
วัสดุศาสตร 

Nagaoka University   
of Technology, 
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 
 
 

2543 
2537 

4. อาจารย นายโชคชยั ยาทองไชย 
 

Ph.D. 
 
วศ .ม.  

 
วศ .บ.  

Materials Science 
and Engineering 
วิศวกรรมเซรามิก 
 
วิศวกรรมเซรามิก 

Alfred University, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2558 
 

2549 
 

2544 
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3.2.3  อาจารยผูสอน 
ท่ี ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก ป พ .ศ.  

1. ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์

นางสาวศุภรตัน์ นาคสทิธิ

พนัธุ ์

วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2551 
2547 
2544 

2. ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์

นางสาวเรวด ีวงศม์ณรีุง่ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

เคมอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2551 
2548 
2544 

3. ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์

นางสาวสพุตัรา วงศแ์สนใหม ่ วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

ฟิสกิส ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2551 
2548 
2546 

4. ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์

นางสาวนิตยา ตาแมก๋่ง  วท.ด. 

วท .บ.  

เคม ี

เคม ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

2554 
2550 

5. อาจารย ์ นางสาวนภสัถ ์จนัทรม์ ี D.Eng. 

 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Materials Science 

 

 

ฟิสกิสป์ระยกุต ์

วสัดุศาสตร ์

Nagaoka University 

of Technology, 

Japan

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2551 
 
 

2543 
2537 

6. อาจารย ์ นายธวฒัน์ สรอ้ยทอง วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

เคม ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัสงขลา 

นครนิทร ์

2553 
2548 

5254  

7. อาจารย ์ นางสาวสภุาพร ดาวทอง วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2553 
2548 
2546 

8. อาจารย ์ นางสาวนิตยา ใจทนง วท .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

วสัดุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2554 
2550 
2548 

9. อาจารย ์ นายโชคชยั ยาทองไชย Ph.D. 

 

วศ .ม.  

 

วศ .บ.  

Materials Science 

and Engineering 

วศิวกรรมเซรามกิ 

 

วศิวกรรมเซรามกิ 

Alfred University, 

U.S.A. 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีรุนาร  

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีรุนาร ี

2558 
 
2549 

 
2544 
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3.2.4 อาจารยพิเศษ  

ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ป พ .ศ.  

1. - นายคชินท สายอินทวงศ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ หรือการ

ฝกงานตางประเทศ) 

การฝกประสบการณภาคสนาม ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ิมความรูและ
ประสบการณใหแกนักศึกษา โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือการฝกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานกระบวนการผลิต การตรวจสอบและวิเคราะหวัสดุในสถาน
ประกอบการตางๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส และศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ เปนตน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ เปนเวลา 16  สัปดาห 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

1)  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือลดปญหาการ
ทํางาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3) รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข รวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได 
 

4.2 ชวงเวลา  
ภาคเรียนที่ 1  ช้ันปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 2  ช้ันปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
1) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน รวมเวลา 16 

สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16 

สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

3) ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปที่ 4 ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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       5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

  โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคลองกับสาขาวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ตองการให
มีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยในรายวิชา วท 498 การเรียนรูอิสระ ใหมี
รูปแบบตามประกาศของหลักสูตร  
 

5.1 คําอธบิายโดยยอ  
วท 498 การเรียนรูอิสระ   
นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือโครงงานวิชาชีพ หรือฝกอบรมเสริมทักษะความรู ทั้งน้ีอาจ

ผสมผสานกันตามความสนใจ ความถนัด ภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา การ
เรียนรูอิสระ มีการกําหนดใหเขียนเปนโครงการศึกษาของนักศึกษาแตละคน นําเสนอรายงานผล 
อภิปรายและการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด 
ภายใตการดูแล และแนะนําจากคณาจารยในคณะ มีการกําหนดใหเขียนเปนแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแตละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผลอภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นใน
เวลา 1 ภาคการศึกษา 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู  

1) มีการกําหนดใหเขียนเปนโครงการศึกษาของนักศึกษาแตละคน นําเสนอรายงานผล 
อภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1  ภาคการศึกษา ตามความสนใจ ความถนัด ภายใต
การดูแล และแนะนํา จากคณาจารยในคณะ มีการกําหนดใหเขียนเปนแผนการศึกษาของนักศึกษาแต
ละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

2) เสนอโครงการศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรม การรายงานผลในลักษณะของ
รายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยูในความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝกงาน 
หรือฝกอบรมตางประเทศ 

 
5.3 ชวงเวลา  

        ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา วท 498 การเรียนรูอิสระหรือ วท 499 การศึกษา หรือ 
ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการศึกษาช้ันปที่ 4 หรือตามความ
เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ  1 ภาคการศึกษา 
 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต    

       จํานวน 9 หนวยกิต 
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5.5 การเตรยีมการ  

        แตงต้ังกรรมการเพ่ือกํากับดูแลรายวิชา และควบคุม การศึกษาใหเปนตามความสนใจ 
ความถนัด ภายใตการดูแล และแนะนํา จากคณาจารยในคณะที่ไดรับการแตงต้ังมีการกําหนดใหเขียน
เปนแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละคน 

 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

       ใหนักศึกษานําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล วิชา วท 498 การเรียนรู
อิสระหรือ วิชา วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือฝกอบรมตางประเทศ ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยคณะกรรมการที่แตงต้ังจากคณะฯ รวมพิจารณาใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาน้ันๆ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
4.1 การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. บัณฑิตที่มีทักษะเปนเลิศ เกงงาน 
เกงคน  เกงคดิ เกงวิชาการ 
 

กลยุทธ 
1. จัดเสวนาการจัดทําโครงการนักศึกษา 
2. การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
3. นําระบบ Competency มาใชในการพัฒนา 
    สมรรถนะนักศึกษา 
4. ใชฐานขอมูลในการจัดกลุมนักศึกษา เพ่ือเช่ือมโยงสู

ระบบ Tutorial 
5. การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมนักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 
6. สงเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร 
7. ทบทวนจํานวนชมรมนักศึกษาและสนับสนุนใหมี

โอกาสคิดและทํากิจกรรมรวมกัน 
8. บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 3 แหง 
9. ควรสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคและกลา

แสดงออก 
10. มุงสรางบัณฑิตใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากภายนอก 
2. ดานภาวะผูนาํ 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมใหนักศึกษารูหลักในการบริหารจัดการ เชน  

5ส 5W1H เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ 

2. สรางชมรมใหเปนเวทีในการสงเสริมทักษะดานการ
สื่อสาร การแสดงออก และการเขียน 

3. สอนใหนักศึกษารูจักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลัก
ปฏิบัติ 

4. นําแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการสราง 
    บรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
5. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะและมีประสบการณ

กับชุมชน 
6. การบริหารองคความรูที่นักศึกษาตองรู เกงสหสาขา

วิทยาการ มีการตอยอดความรู 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
7. สนับสนุนใหนักศึกษามีกระบวนการคิดและถายทอด 

มีความเปนเลิศ และมีวินัย 
8. สรางกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพ่ือเสริมสรางภาวะความ

เปนผูนํา 
3. ดานความเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ 
1. พัฒนาชองทางการสื่อสารดานคุณธรรมที่เหมาะสม

และทันสมัย 
2. สงเสริมใหมีการนําคุณธรรมสูการปฏิบัติ 
3. จัดใหมีกิจกรรม/การประกวดที่เก่ียวของกับการนํา

คุณธรรมมาปฏิบัติไดจริง 
4. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ  

4. ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมทักษะดานภาษาเพ่ือรองรับการเปดเสรี

ทางการศึกษา 
2. พัฒนากิจกรรมนอกหองเรียนดานภาษาใหมากขึ้น

และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
3. เช่ือมโยงภาษากับงานวิชาการใหเปนหน่ึงเดียวกัน 
4. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนยภาษา 

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาฐานขอมูลและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาโปรแกรมใหเปน Interactive 
3. การสรางแรงจูงใจใหกับศิษยเกาเขามามีสวนรวมใน

การใหขอมูลในระบบฐานขอมูล 
 
 
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

มาตรฐานผลการเรยีนรู 5 ดาน ระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2559 

1.  ดานคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีนํ้าใจชวยเหลือ
ผูอ่ืน  

2) มีวินัย  ตรงตอเวลา และรับผดิชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม  
3) เคารพสิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑในสังคม  
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1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  
1)  เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสยีสละ 
2)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาและการสงงาน

ภายในเวลาที่กําหนด 
3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอยาง 
4)  ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
5)  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหวางการจัดการเรียนการสอน  โดย

ยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอยาง 
6)  เชิญวิทยากรผูมีประสบการณหรือผูนําทางศาสนาตางๆ บรรยายพิเศษเก่ียวกับ

จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7)  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่หนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
8)  จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคมและ

กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ต้ัง 
9)  การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเด่ียวหรืองานกลุม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชแบบ

สํารวจหรือการสัมภาษณ 
4) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ ตางๆ  

อยางตอเน่ือง 
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือวัดประเด็นที่เกี่ยวของ 
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณนักศึกษาในหัวขอที่เก่ียวของกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย และการประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
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2.  ดานความรู 
2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา  
2) มีความสามารถในการบูรณาการเน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
3) มีความสามารถประเมินคา โดยอาศัยขอเท็จจริงในการตัดสินใจ   

2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เชน การบรรยาย สถานการณจําลอง 

บทบาทสมมติ เปนตน  และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามขอสงสัย 

2) การคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสานกับเน้ือหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวของ 

4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
5) การเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรูที่ไดรับ 
6) การจัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการคิด วิเคราะห และวิพากษ ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุม  
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอย และใหคะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการศูนย

การเรียนรู 
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3.  ดานทักษะทางปญญา 
3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ  
2) มีความสามารถในการประยุกตความรูไปบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ เพ่ือ

แกไขปญหาได 
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม/องคความรูใหมได 

3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะห และวิพากษได โดยใช

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไขปญหา 

เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทํา
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
เชน การฝกปฏิบัติงานจริง  การทํากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุม  การเรียนรูแบบมี
สวนรวม  การเรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน 

4) มอบหมายใหผู เรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของนํามาบูรณาการ เพ่ือสรางองคความรูใหม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม (Research-
Based Learning) 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเด่ียว เชน โครงการหรือ

งานวิจัยที่มอบหมาย 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 
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4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
3) มีภาวะการเปนผูนํา ชวยเหลือผูอ่ืนและแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม 
4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล  เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเก่ียวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ  การมีมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอ่ืน 
เปนตน  

3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม  สมาชิกกลุมและ
ผูรายงานผล 

4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม 
5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา 
6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม
และงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

2)  ประเมินโดยเพ่ือนรวมช้ันและอาจารยผูสอนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี 

3)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน 

4)  ประเมินจากการรายงานหนาช้ันเรียนโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษา 
5)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
6)  ติดตามการทํางานกลุมของนักศึกษาเปนระยะ  โดยการสัมภาษณและบันทึก

พฤติกรรมเปนรายบุคคล 
7)  สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก

ผลการประเมิน 
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5.  ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ติดตอสื่อสาร จัดการ

และนําเสนอขอมูลได 
3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานมาใชในการศึกษา 

คนควา วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตาง ๆ ได 
5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด 

การฟงและ การเขียน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา  เรียบเรียงขอมูล  พรอม

การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล  และสามารถนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตอง  
และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการนําเทคนิค
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานมาประยุกตใช 

6) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการตัดสินใจ
บนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ  และใหนักศึกษานําเสนอ
หนาช้ัน 

5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน เขน การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบยอย 

2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียนและ
รายงานที่เปนรูปเลม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถติิ และทาง
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา              
(Curriculum Mapping 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
- กลุมวิชาสังคมศาสตร                

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน                

ศท 022 อารยธรรมโลก                

ศท 104 มนุษยและส่ิงแวดลอม                
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                

กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน                

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ  

               

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร                
ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ                
ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย                

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต                

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค                

ศท 30 4 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน                

ศท 305  ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา                
-  กลุมวิชาภาษา                

ศท 031 การใชภาษาไทย                
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1 

      
   

     
 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                
 ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต                
วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต                
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา                
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน                
วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา                
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน                

-  กลุมวิชาแกน                
คม 105 เคมีพ้ืนฐาน                
คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                
คศ 108 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
ฟส 109 ฟสิกสพ้ืนฐาน                
ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                
ชว 101 หลักชีววิทยา                
ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                
วก 191 การฝกงานโรงงาน                

สต 301 หลักสถิติ                
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สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ                
-  กลุมวิชาเอกบังคับ                

วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร                 

วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน                

วศ 201 โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุศาสตร                 

วศ 202 ปฏิบัติการการสรางแบบจําลองโครงสราง
ผลึก 

                

วศ 203 พอลิเมอร                

วศ 204 โลหะวิทยา                

วศ 205 เซรามิกส                

วศ 206 วัสดุผสม                
วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟสของวัสดุ                

วศ 208 สมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ                

วศ 209 ปฏิบัติการสมบัติทางความรอนและเชิงกล
ของวัสดุ 

               

วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ                

วศ 211 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ                

วศ 301 การเปล่ียนเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ                

วศ 302 สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ                
วศ 303 ปฏิบัติการสมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก และ
แสงของวัสดุ 

               

วศ 304 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                 

วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ                 

วศ 306 ปฏิบติัการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ                
วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมวัสดุ 

                 

วศ 401 สัมมนาทางวัสดุศาสตร                
เลือก 1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้                
วท 497 สหกิจศึกษา                                                               
วท 498 การเรียนรูอิสระ                                                                 
วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือฝกอบรม
ตางประเทศ 

               

-  กลุมวิชาเอกเลือก                

วศ 321 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร                

วศ 322 พฤติกรรมการไหลและการแปรรูปพอลิ
เมอร 

               

วศ 331 การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการทางความ
รอน 

               

วศ 332 การกัดกรอน                

วศ 341 เซรามิกสด้ังเดิม                
วศ 342 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว                
วศ 351 แรอุตสาหกรรม                

วศ 421 พอลิเมอรรีไซเคิล                
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       หมายเหตุ  :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   

4.  แสดงผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom Taxonomy ระดับใด 

PLOs Outcome Statement 
Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ   U 

2 
สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานได 

  U 

3 
สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดานวัสดุ
ศาสตรได   U 

4 
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิต 
โครงสราง และสมบัติของวัสดุได   A 

5 มีทักษะในการปฏิบัติทางดานวัสดุศาสตร   A 

6 
ประยุกตองคความรูทางวัสดุศาสตรเพ่ือใชในการพัฒนา
วัสดุท้ังในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรได   A 

7 สามารถปรับตัวในการทางานรวมกับผูอ่ืนได   A 

8 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานทางดาน
วัสดุศาสตรไดอยางเหมาะสม   A 

 
U = Remembering/Understanding  A = Applying/Analyzing  
E = Evaluation    C = Creating 
 
 
 
 
 

วศ 431 การปรับปรุงผิวของโลหะและไทรโบโลยี                
วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส                
วศ 442 เทคโนโลยีซีเมนต                

วศ 451 วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีนาโน                

วศ 452 วัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม                

วศ 453 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุ
เหลือใช 

               

วศ 454 วัสดุชีวภาพ                
วศ 455 การเลือกใชวัสดุ                
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5. แสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูกับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

PLOs รายละเอียด สกอ มหาวิทยาลัย
แมโจ 

ผูใช
บัณฑิต 

ศิษยเกา 

1 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ 

M F F F 

2 
สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานได 

M F F F 

3 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐานทางดานวัสดุศาสตรได 

P M F F 

4 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการผลิต โครงสราง 
และสมบัติของวัสดุได 

P P F F 

5 มีทักษะในการปฏิบัติทางดานวัสดุ
ศาสตร 

P P F F 

6 ประยุกตองคความรูทางวัสดุศาสตร
เพ่ือใชในการพัฒนาวัสดุท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรได 

P F F M 

7 สามารถปรับตัวในการทางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

M F F F 

8 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนางานทางดานวัสดุศาสตรได
อยางเหมาะสม 

P M F F 

 

F- Fully fulfilled M-Moderated fulfilled P-Partially fulfilled 
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6. ความสมัพนัธร์ะหว่าง PLOs กบัรายวิชา และผลการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

คณุวฒิุของหลกัสตูร 

 

PLOs คณุธรรม 

และจริยธรรม  

ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะระหว่าง

บคุคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PLOs 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
วศ 101 วัสดุเพ่ือ
อุตสาหกรรมและ
การเกษตร 

                

วศ 102 วัสดุศาสตร
เบื้องตน 

               

วศ 304 ความ
ปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
  

               

PLOs 1                

PLOs 2. สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานได 
คม 105 เคมีพ้ืนฐาน                
คม 106 ปฏิบัติการ

เคมีพ้ืนฐาน 
         

      

คศ 108 แคลคูลัส
สําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

               

ฟส 109 ฟสิกสพ้ืนฐาน                
ฟส 110 ปฏิบัติการ
ฟสิกสพ้ืนฐาน 

               

ชว 101 หลักชีววิทยา                
ชว 102 ปฏิบัติการ

หลัก
ชีววิทยา 

               

สต 301 หลักสถิติ                
ศท 343 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

              
 

PLOs 2                
PLOs 3. สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดานวัสดุศาสตรได 
วศ 101 วัสดุเพ่ือ
อุตสาหกรรมและ
การเกษตร 
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วศ 102 วัสดุศาสตร
เบื้องตน 

               

วศ 201 โครงสราง
ผลึกสําหรับวัสดุ
ศาสตร 

               

วศ 202 ปฏิบัติการ
การสรางแบบจําลอง
โครงสรางผลึก 

               

วศ 203 พอลิเมอร                

วศ 204 โลหะวิทยา                

วศ 205 เซรามิกส                

PLOs 3                

PLOs 4. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิต โครงสราง และสมบัติของวัสดุได 
สต 314 การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ 

               

วศ 206 วัสดุผสม                
วศ 306 ปฏิบัติการ
การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

               

วศ 207 อุณหพล
ศาสตรและสมดุล
เฟสของวัสดุ 

               

วศ 208 สมบัติทาง
ความรอนและเชิงกล
ของวัสดุ 

               

วศ 209 ปฏิบัติการ
สมบัติทางความรอน
และเชิงกลของวัสดุ 

               

วศ 210 
กระบวนการผลิต
วัสดุ 

               

วศ 211 ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต
วัสดุ 

               

วศ 301 การเปล่ียน
เฟสและ
จลนพลศาสตรของ
วัสดุ 

               

วศ 302 สมบัติทาง
ไฟฟา แมเหล็ก และ
แสงของวัสดุ 

               

วศ 303 ปฏิบัติการ
สมบัติทางไฟฟา 
แมเหล็ก และแสง
ของวัสดุ 
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วศ 305 การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

                

วศ 306 ปฏิบัติการ
การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

               

วศ 321 
ลักษณะเฉพาะและ
สมบัติของพอลิเมอร 

               

วศ 401 สัมมนาทาง
วัสดุศาสตร 

               

วศ 321 
ลักษณะเฉพาะและ
สมบัติของพอลิเมอร 

               

วศ 331 การขึ้นรูป
โลหะและ
กระบวนการทาง
ความรอน 

               

วศ 341 เซรามิกส
ด้ังเดิม 

               

วศ 342 วิทยาการ
และเทคโนโลยีแกว 

               

วศ 351 แร
อุตสาหกรรม 

               

PLOs 4                

PLOs 5. มีทักษะในการปฏิบัติทางดานวัสดุศาสตร 
คม 106 ปฏิบัติการ

เคมีพ้ืนฐาน 
         

      

ฟส 109 ฟสิกสพ้ืนฐาน                
ฟส 110 ปฏิบัติการ
ฟสิกสพ้ืนฐาน 

               

ชว 102 ปฏิบัติการ
หลัก
ชีววิทยา 

               

วก 191 การฝกงาน
โรงงาน 

  
 

    
        

วศ 202 ปฏิบัติการ
การสรางแบบจําลอง
โครงสรางผลึก 

                

วศ 209 ปฏิบัติการ
สมบัติทางความรอน
และเชิงกลของวัสดุ 

               

วศ 211 ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต
วัสดุ 

               



มคอ. 2 
 

90 

วศ 303 ปฏิบัติการ
สมบัติทางไฟฟา 
แมเหล็ก และแสง
ของวัสดุ 

               

วศ 304 ความ
ปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
  

               

วศ 306 ปฏิบัติการ
การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

               

วศ 307 การ
ออกแบบและ
วิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมวัสดุ 

                 

วศ 341 เซรามิกส
ด้ังเดิม 

               

วศ 342 วิทยาการ
และเทคโนโลยีแกว 

               

วศ 351 แร
อุตสาหกรรม 

               

วศ 442 เทคโนโลยี
ซีเมนต 

               

PLOs 5                
6. ประยุกตองคความรูทางวัสดุศาสตรเพ่ือใชในการพัฒนาวัสดุทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรได 
วศ 206 วัสดุผสม                
วศ 210 
กระบวนการผลิต
วัสดุ 

               

วศ 322 พฤติกรรม
การไหลและการแปร
รูปพอลิเมอร 

               

วศ 332 การกัด
กรอน 

               

วศ 342 วิทยาการ
และเทคโนโลยีแกว 

               

วศ 421 พอลิเมอรรี
ไซเคิล 

               

วศ 431 การ
ปรับปรุงผิวของโลหะ
และไทรโบโลยี 

               

วศ 441 เทคโนโลยี
การผลิตเซรามิกส 

               

วศ 442 เทคโนโลยี
ซีเมนต 
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วศ 451 วัสดุขั้นสูง
และเทคโนโลยีนาโน 

               

วศ 452 วัสดุที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

               

วศ 453 เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากวัสดุเหลือใช 

               

วศ 454 วัสดุชีวภาพ                
วศ 455 การเลือกใช
วัสดุ 

               

PLOs 6                
PLOs 7. สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นได 
วศ 202 ปฏิบัติการ
การสรางแบบจําลอง
โครงสรางผลึก 

                

วศ 209 ปฏิบัติการ
สมบัติทางความรอน
และเชิงกลของวัสดุ 

               

วศ 211 ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต
วัสดุ 

               

วศ 303 ปฏิบัติการ
สมบัติทางไฟฟา 
แมเหล็ก และแสง
ของวัสดุ 

               

วศ 442 เทคโนโลยี
ซีเมนต 

               

PLOs 7                

PLOs 8. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานทางดานวัสดุศาสตรไดอยางเหมาะสม 
สต 301 หลักสถิติ                
สต 314 การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ 

               

วศ 305 การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

                

วศ 306 ปฏิบัติการ
การหา
ลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 

               

วศ 307 การ
ออกแบบและ
วิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรมวัสดุ 

                 

วศ 401 สัมมนาทาง
วัสดุศาสตร 

               



มคอ. 2 
 

92 

 

7. แสดงความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรยีนรู ระดับปริญญาตร ีของ
มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

PLOs คณุธรรม และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะระหว่าง

บคุคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                

2                
3                

4                

5                
6                
7                

8                

 

 ความรบัผดิชอบหลกั  ความรบัผดิชอบรอง 

 

 

 

วศ 421 พอลิเมอรรี
ไซเคิล 

               

วศ 431 การ
ปรับปรุงผิวของโลหะ
และไทรโบโลยี 

               

วศ 441 เทคโนโลยี
การผลิตเซรามิกส 

               

วศ 451 วัสดุขั้นสูง
และเทคโนโลยีนาโน 

               

วศ 452 วัสดุที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

               

วศ 453 เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากวัสดุเหลือใช 

               

วศ 454 วัสดุชีวภาพ                
วศ 455 การเลือกใช
วัสดุ 

               

PLOs 8                
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8. ความคาดหวังขอบผลลพัธการเรียนรูในแตละปการศึกษา 

ชั้นปที่ รายละเอียด 

1 - อธิบายหลักการและทฤษฏีทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และวัสดุศาสตรได 

- มีทักษะในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานได 

- มีทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับการสื่อสารเบื้องตน 

2 - สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิต โครงสราง และสมบัติของวัสดุได 

- มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับวัสดุศาสตรได 

- มีทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับบริบททางดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

3 - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

- ประยุกตองความรูทางวัสดุศาสตรเพ่ือใชในการพัฒนาวัสดุท้ังภาคอุตสาหกรรมและเกษตร

ได 

4 - สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานทางดานวัดสุศาสตรไดอยางเหมาะสม 

- สามารถบูรณาการความรูท่ีเกี่ยวของกับวัสดุศาสตรไปพัฒนาดานงานวิจัย และประกอบ

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

       ใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2556 ขอ 12 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังน้ี  
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แตมระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ คอนขางดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ คอนขางออน 1.5 
D ออน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว  ผูสอนอาจใชอักษรอ่ืน เพ่ือเปนสัญลักษณแสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังน้ี 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ หรอืแสดงวานักศึกษาสอบผาน 
U ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบไมผาน 
I ไมสมบูรณ 
V ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผลและมีเวลา

เรียนไมนอยกวา รอยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา 
Op การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตร

กําหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1)  เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการระดับ
อ่ืนตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชาน้ัน ถา
ผิดสังเกต เชน มี  A หรือ F หรือ I มากเกินไป ให บันทึกและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

2) คณะกรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให
เปนวาระพิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1  

3)  คณะกรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการให
เกรด  

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

1) แตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบรายวิชา  รายงาน โครงงาน หรืองาน
อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

2)  จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน 
3) การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจําคณะกอนการประกาศผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1)  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการน้ันๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

3)  การประเมนิตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ันๆ 

5)  การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหดียิ่งขึ้นดวย 

6)  ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
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7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) 
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

8)  ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ
พึงพอใจของบัณฑิตตอการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน 

9)  สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถและการทํางานใน
สถานประกอบการ 

10)  สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืนๆ ในดานความรู ความพรอมหรือคุณสมบัติอ่ืนที่
จําเปนของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

11)  สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากคณาจารยและผูใชบัณฑิต 
12)  จัดสัมมนาผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งในภาพรวม และของ

สาขาวิชา 
13)  สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย 
14)  สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู ความพรอมหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบัณฑิตโดยใช

ชองทางนิเทศงานสหกิจศึกษา  
15)  การประเมินจากศิษยเกาศิษยปจจุบัน ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น  

16)  การประเมินจากผูปกครอง 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ และไดรับการเสนอช่ือใหรับปริญญา จะตองมี
คุณสมบัติดังน้ี 

1) ตองเรียนรายวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน และตองไม

มีรายวิชาใดที่ไดรับอักษร I และหรือ Op 

2) ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3) ตองไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมนอย

กวา 2.00 

4) ตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

5) ไมมีหน้ีสินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย และหรือหน้ีสินอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู 
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตร
ที่สอน 

2) จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ใหกับคณาจารยใหม 
3) จัดทําคูมือคณาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย 
4) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทํางานตางๆ ใน

สวนที่เกี่ยวของของคณะ 
  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและการ
ประเมินผล 

2)  ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3)  สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการ

สอน 
4)  สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องวิจัยในช้ันเรียน 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหนงงาน เชน 

การประชุมวิชาการ 

2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ 

4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ซึ่ง
ไดพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ 

 
1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ดังน้ี 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง / สัมพันธ 

1 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวเรวดี วงศมณีรุง วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
เคมีอุตสาหกรรม 

ตรง 

2 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวนิตยา ตาแมกง วท .ด.  
วท .บ.  

เคมี 
เคมี 

สัมพันธ 

3 อาจารย นายธวัฒน สรอยทอง วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
เคมี 

ตรง 

4 อาจารย นางสาวสุภาพร ดาว
ทอง 

วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 

ตรง 

5 อาจารย นางสาวนิตยา ใจทนง วท .ด.  
วท .ม.  
วท .บ.  

วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 
วัสดุศาสตร 

ตรง 

 
 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้ง 5 ทาน ตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอนจํานวน 4 ทาน และ
สัมพันธกับสาขาวิชาจํานวน 1 ทาน มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 ทาน 

1.3 การปรบัปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่เปดรับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2555 และไดกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในป 2559 เพ่ือใช
กับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 
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1.4 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสตูร 
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เปนหลักสูตรปรับปรุงและยังดําเนินการตรงตามตัวบงช้ี TQF ขอ 1 - 5 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ดําเนินการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้งตอ
ภาคการศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมรอยละ 80 ในการประชุม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่มีการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเลม 
มคอ. 2 ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการจัดสงพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสง
หลังสงเกรดแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

2.1.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผู
มีสวนไดสวนเสียในสาขาวิชาวัสดุศาสตร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป 
2.1.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อ

ครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  รวมใชขอมูลการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต ตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโจ 

http://www.e-manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่

ประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร  
1. ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปนผูวางแผนและกํากับนโยบายการรับนักศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทํา
หนาที่ รวบรวมจํานวนนักศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานในแตละชวงให
คณะกรรมการ/ผูบริหารทราบ 

2. ระดับหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการวางแผน กําหนดจํานวน
นักศึกษา และคุณสมบัติของผูเขาศึกษา และรายงานขอมูลใหแกคณะรับทราบ  

ซึ่งการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวย 3 ประเภท คือ 
- ประเภทที่ 1 ผานระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 
- ประเภทที่ 2 ผานระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
- ประเภทที่ 3 ผานระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดกําหนดตาม 

มคอ.2 และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  ได

มีระบบและกลไกการเตรียมความพรอม โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 
3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
3.2.1 คณะฯ แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาที่ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2.2 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพ่ือใหนักศึกษา

สามารถเขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว 
3.2.3 อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน  E-mail,  Facebook ฯลฯ 

อีกทั้ง มีการเพ่ิมชองทางการอุทธรณของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเร่ืองการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา 
2) ย่ืนคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถย่ืนคํารองอุทธรณไดโดยตรงตอคณบดี/อธิการบดี หรือ 

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
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การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  ไดมีระบบและกลไก โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําการ
พิจารณาวางแผนโครงการ /กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลาในการจัด

โครงการ/กิจกรรม อีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี  

 
 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีการติดตามอัตราการคงอยูของ

นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีการสรางระบบและกลไก การสราง
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร โดยแบงออกเปน 2 กลุมเปาหมาย 

1. นักศึกษาในหลกัสูตร 

2. นักศึกษานอกหลักสูตร 

นําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห 
สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาผานหลายชองทาง เชน กลองรับขอรองเรียนและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  การ
รองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากน้ันนําขอ
รองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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4. อาจารย 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ในการรับอาจารยใหมไดมี
การกําหนดกรอบอัตรากําลังผานคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับการ
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารยตามขั้นตอนการ
ดําเนินการสรรหาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งในการรับอาจารยใหม มี
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ  
1)  คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

ไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับ
บัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค1) 

  2)  คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  
- สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สมัคร 
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ ไดอยางดี 

4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน หรือ 
สอบสัมภาษณ  และทดสอบความสามารถในการสอน โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแตงต้ัง 

4.1.1.3 การแตงต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 

4.1.2 แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ประกาศใชในขณะน้ัน และ
ระเบียบ/ประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของโดยอนุโลม 

4.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่สนับสนุน ชวยเหลือ และดําเนิน
กิจกรรมไดครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

4.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 4. 1. 2 และ 
ขอ 4.1.3 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการทํางานรวมกับคณะฯ 
เพ่ือจัดทําแผน 

ในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ไดพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทําแผนพัฒนา
รายบุคคลผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเน่ืองโดยไมจํากัดจํานวนตามเง่ือนไขของประกาศ
คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยแมโจ 

 
 
4.2 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 100 (9 ทาน) มีตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย รอยละ 44.44 (4 ทาน) มีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น อาทิ เปนผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด นอกจากน้ีคณะยังไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัยน้ันๆ มาเสนอผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตางๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  มีการติดตามอัตราการคงอยูของ
อาจารย ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีการสรางระบบและกลไก การสราง
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร นําผลการประเมินรายงานในการประชุม
อาจารยประจําหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่
จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร มีระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรสอดคลองตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) 
หรือเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใชระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
ภายใตมหาวิทยาลัย ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูภายใตแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่อง แนวปฏิบัติการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปน หลักสูตรปรับปรุง คาดวาเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2560 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป เพ่ือใหทันสมัย และ
สอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไดกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
ในป พ.ศ. 2559 เพ่ือใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ใหแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ ตามแนวทางที่กําหนดไวใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ

เหมาะสม  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็นใน

การพัฒนาหลักสูตร 

4. แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรภายใต

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 

5. ดําเนินการจัดทําเลม มคอ.2 และแนวทางปฏิบัติการเปด/ปด/ปรับปรุง หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร เปนหลักสูตรปรับปรุง มีระบบและ
กลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผานเวทีการดําเนินงานดังน้ี 

1. จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และ

อาจารยผูรับผิดชอบรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุก

รายวิชาในหลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ 

- การแบงภาระงานสอน โดยมีภาระงานขั้นตํ่า (9 ช่ัวโมง/สัปดาห) และกําหนด

อาจารยผูสอนตามความเช่ียวชาญและประสบการณในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
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- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค

การศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม 

- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 

- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตร  

- หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย  

 

5.3 การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอรม มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา จากน้ันดําเนินสงผลการเรียนใหคณะฯ ดําเนินการตอไปยังมหาวิทยาลัย และจะตอง
ผานการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แตงต้ังจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองในการตัดเกรด และเปนไปตามเกณฑของคณะ  

 
5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 
6. สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไดจัดการบริหารทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ในแตละดานดังน้ี 

 
6.1 การบรหิารงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตางคณะ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูที่มีอยูเดิม 
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม 2 อาคาร ไดแก (สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1-2)  
1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เปนสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 1,544 ตารางเมตร 

ประกอบดวยหองบรรยาย 4 หอง หองปฏิบัติการ 3 หอง หองประชุม 3 หอง หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 2 หอง  

2)  อาคารศูนยเรียนรวม (อาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป) เปนสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ 
2,425 ตารางเมตร ประกอบดวยหองบรรยาย 12 หอง หองบริการคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 5 หอง 
หองปฏิบัติการ 1 หอง หองประชุม 3 หอง หองโถงแสดงผลงาน 2 หอง 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มีอาคาร 60 ป แมโจ และอาคารจุฬาภรณเปน
สถานที่สอน ประกอบดวยหองเรียนขนาดเล็ก บรรจุ 15-20 คน จํานวน 2 หอง หองเรียนขนาดใหญ 
35-40 คน จํานวน 3 หอง  หองปฏิบัติการ 2 หอง หองประชุมขนาดใหญ 1 หอง และมีหองที่
ประกอบดวยหนังสือที่ใชประกอบการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปญหาพิเศษ 
สําหรับบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร  

แบบรายงานขอมูลจํานวนหนังสือใชสําหรบัปการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยแมโจ มีทรัพยากรที่ เ ก่ียวของกับการเรียนการสอน ที่ใหบริการใน

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดคณะตางๆ ประกอบดวยหนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร 
และหนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM 
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกลาวขางตนมีจํานวนดังน้ี 

 
จํานวนหนังสอื ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย )เลม(  ภาษาอังกฤษ )เลม(  รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646 
100 ปรัชญา 3,190 329 3,519 
200 ศาสนา 4,329 359 4,688 
300 สังคมศาสตร 48,571 7,361 55,932 
400 ภาษาศาสตร 4,492 1,702 6,194 
500 วิทยาศาสตร )บริสุทธ์ิ(  17,640 7,960 25,600 
600 วิทยาศาสตรประยุกต 48,608 14,779 63,387 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253 
900 ประวัติศาสตร 7,309 966 8,275 

 รวม 153,604 37,450 191,054 
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สื่อโสตทศันวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  
รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 257 
CD/DVD สารคดี 1,043 
CD/DVD บทเรียนภาษา 226 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 1,274 
CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301 
 
 

หัวขอ จํานวน ชนิด 
บทความวารสาร 139,717 บทความ 
วารสารภาษาไทย 831 ฐานขอมูล 
วารสารภาษาตางประเทศ 471 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลออนไลน 12 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส )E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานขอมูล 
Single Search 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส 35 รายช่ือ 

นอกจากน้ี ยังมีหองสมุดของแตละคณะในมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดของหนวยงาน
อ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราช
มงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม และมหาวิทยาลัยพายัพ เปนตน และยังมีการติดตอสื่อสารแบบ
เช่ือมโยงเครือขายในฐานขอมูล Journal Link และวิทยานิพนธ/งานวิจัยออนไลน ตลอดจนสหบรรณา
นุกรม 
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6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูเพิ่มเติม 

1. มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดต้ังศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง 

2. คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

ตํารา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย 

3. คณะฯ จัดประชุมเพ่ือใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ 

และอุปกรณการเรียนการสอน 

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

1. สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 

2. ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษาที ่

1 2 3 4 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา )ถามี(  
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี  (ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี (ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  )ถามี (อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว   

     

8. อาจารยใหม )ถามี (ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถามี (ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป 5 5 5 5 5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการจัดการ
เรียนการสอน 

2) การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การทํากิจกรรม การ
เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํา

การประเมิน 
 2) คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาค

การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา 

  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกช้ันป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยวิธีการสัมภาษณ  

แบบสํารวจ และเปดเว็บไซดเพ่ือรับขอมูลยอนกลับ 
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกช้ันป บัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ  และการเย่ียมชม 

2.3 นายจาง/ผูประกอบการ      
 ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และการ
นําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน         
  
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
          ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

1) อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ   
ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

         2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา เสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ   
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เอกสารแนบ 8  ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 214 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรยีบเทียบเกณฑมาตรฐานหลักสตูร – โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐาน โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 30 30 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 6 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 6 
- กลุมวิชาภาษา  12 12 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
 6 6 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 100 95 
- กลุมวิชาแกน  32 25 
- กลุมวิชาเอกบังคับ  53 55 
- กลุมวิชาเอกเลือก  15 15 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 6 
รวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 136 131 
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เอกสารแนบ 2 
 

ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 
 

โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                    สาขาวิชาวัสดุศาสตร  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program  in     
                    Materials Science 

ชื่อหลักสูตร (ใหม) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                     สาขาวิชาวัสดุศาสตร  
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program 

in  Materials Science 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                               (วัสดุศาสตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (วัสดุศาสตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science  
                               (Materials Science) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.S. (Materials Science) 

ชื่อปริญญา (ใหม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                               (วัสดุศาสตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (วัสดุศาสตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science  
                               (Materials Science) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Materials Science) 

คงเดิม 

จํานวนหนวยกิตรวม 136 
หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวม 131 
หนวยกิต 

ลดลง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
หนวยกิต 

คงเดิม 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 
หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 
หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 

 

3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)  ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) คงเดิม 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 

3 (2-2-5) คงเดิม 

  ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน

และการประกอบการ 

3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 
หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 

6 
หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 011 มนุษยกับความงามทางศลิปะ 3 (3-0-6) ศท 011 มนุษยกับความงามทางศลิปะ 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย 3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย 3 (3-0-6) คงเดิม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 3 (1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 3 (2-2-5) แกไขจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค 3 (1-4-4) ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค  3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน 3 (3-0-6) ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน  3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของ
ลานนา 

3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการ
ของลานนา 

3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

1.3 กลุมวิชาภาษา 12 
หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาภาษา  12 
หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (1-4-4) ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5) แกไขจํานวน

ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติ/     

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  

3 (2-2-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 1  

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 
หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

6 
หนวยกิต 

คงเดิม 

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) คงเดิม 
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

3 (2-2-5) เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง  

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) คงเดิม 

  พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 
หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 
หนวกิต 

ลดลง 

2.1 กลุมวิชาแกน  32 
หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน  25 
หนวยกิต 

ลดลง 

คม 101 หลักเคมี 1 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) - - ยกเลิก 
คม 103 หลักเคมี 2 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2 1 (0-3-1) - - ยกเลิก 
  คม 105 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
  คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-1) เพ่ิมใหม 
คศ 131 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
คศ 132 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
คศ 206 พีชคณิตเชิงเสน 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
  คศ 108 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 

ฟส 105 ฟสิกสท่ัวไป 1 3 (2-3-5) - - ยกเลิก 
ฟส 106 ฟสิกสท่ัวไป 2 3 (2-3-5) - - ยกเลิก 

  ฟส 109 ฟสิกสเบื้องตน  3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
  ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน  1(0-3-1) เพ่ิมใหม 
  ชว 101 หลักชีววิทยา  3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
  ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-1) เพ่ิมใหม 

- คม 250 เคมีอินทรีย 3 (2-3-5) - - ยกเลิก 
- สต 301 หลักสถิต ิ 3 (3-0-6) สต 301 หลักสถิต ิ 3 (3-0-6) คงเดิม 

  สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
- ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) - - ยกเลิก 
- ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) - - ยกเลิก 
- ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) - - ยกเลิก 
  ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) เพ่ิมใหม 

  วก 191 การฝกงานโรงงาน 1 (0-3-1) เพ่ิมใหม 
2. 2 กลุมวิชาเอกบังคับ 53 

หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 57 

หนวยกิต 
 

ฟส 200 วิธีทางวิทยาศาสตรเบื้องตน 2 (2-0-4) - - ยกเลิก 
วศ 100 ความรูท่ัวไปของวัสดุ 2 (2-0-4) - -  ยกเลิก 

- - วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและ
การเกษตร 

2 (2-0-4) เพ่ิมใหม 

วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 202 ผลึกเชิงเคมีสําหรับวัสดุศาสตร  3 (3-0-6) วศ 201 โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุศาสตร 
  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 203 กระบวนการผลิตวัสดุ  3 (3-0-6) วศ 210 กระบวนการผลิตวัสดุ  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/         

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/       

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 204 อุณหพลศาสตรของวัสดุ 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
- - วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟส

ของวัสด ุ
3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 

วศ 205 สมบัติของวัสดุ 1 3 (3-0-6) วศ 208 สมบัติทางความรอนและเชิงกล
ของวัสดุ 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 206 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 2 (2-0-4) - - ยกเลิก 

วศ 207 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 1 

 1 (0-3-1) - - ยกเลิก 

วศ 208 ปฏิบัติการการสรางแบบจําลอง
โครงสรางผลึก 

1 (0-3-1) วศ 202 ปฏิบัติการการสรางแบบจําลอง
โครงสรางผลึก  

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 209 ปฏิบัติการการขึ้นรูปวัสดุ 2 (0-6-2) วศ 211 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ 2 (0-6-2) เปลี่ยนรหัสวิชา/         

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/       

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 301 วัฎภาคสมดุลและการเปลี่ยนวัฎภาค 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 

- - วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและ
จลนพลศาสตรของวัสดุ 

3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 

วศ 302 สมบัติของวัสดุ 2 3 (3-0-6) วศ 302 สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก และ
แสงของวัสดุ                                                   

 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับ
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

กอน/           
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
  วศ 303 ปฏิบัติการสมบัติทางไฟฟา 

แมเหล็ก และแสงของวัสดุ        
                                       

1 (0-3-1) เพ่ิมใหม 
 

วศ 303 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 2 (2-0-4) วศ 305 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/     
เปลี่ยนชื่อวิชา/  
เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/      

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/       

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 304 ปฏิบัติการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
2 

1 (0-3-1) วศ 306 ปฏิบัติการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ  

2 (0-6-2) เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา/    

เปลี่ยนหนวยกิต/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 305 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 (0-6-2) วศ 209 ปฏิบัติการสมบัติทางความรอน

และเชิงกลของวัสดุ 
 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/    

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 306 จลนศาสตรของวัสดุ 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 307 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) วศ 304 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา/

เปลี่ยนชื่อวิชา/  
เปลี่ยนหนวยกิต/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 391 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1 1 (1-0-2) -  ยกเลิก 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

วศ 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 2 1 (1-0-2) วศ 401 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/          
เปลี่ยนชื่อายวิชา/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/       
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วท 497 สหกิจศึกษา 9 (ปฏิบัติ

ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

วท 497 สหกิจศึกษา 9 (ปฏิบัติ
ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

คงเดิม 

วท 498 การเรียนรูอิสระ 9 (ปฏิบัติ
ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

วท 498 การเรียนรูอิสระ 9 (ปฏิบัติ
ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

คงเดิม 

วท 499 การศึกษาหรือฝกงาน หรือฝกอบรม
ตางประเทศ 

9(ปฏิบัติ
ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

วท 499 การศึกษา หรือฝกงาน หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ 

9 (ปฏิบัติ
ไมนอย
กวา 16 
สัปดาห) 

คงเดิม 

- - วศ 203 พอลิเมอร  2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา          
เปลี่ยนชื่อวิชา/    

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/           
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

- - วศ 204 โลหะวิทยา 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา          
เปลี่ยนชื่อวิชา/       

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/          
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/           

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

- - วศ 205 เซรามิกส 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา          
เปลี่ยนชื่อวิชา/       

เปลี่ยนหนวยกิต/    
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/           
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

- - วศ 206 วัสดุผสม 
 

2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา       
เปลี่ยนหนวยกิต/     
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/           
ยายจากกลุม
วิชาเอกเลือก/  

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

- - วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมวัสด ุ

2 (1-3-3) เพ่ิมใหม 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 15 
หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 15 
หนวยกิต 

คงเดิม 

วศ 321 พอลิเมอรและการประยุกต  3 (3-0-6) - - เปลี่ยนรหัสวิชา          
เปลี่ยนชื่อวิชา/        

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/          
ยายไปกลุม

วิชาเอกบังคับ 
วศ 322 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิ
เมอร 

3 (3-0-6) วศ 321 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอ
ลิเมอร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยน         

วิชาบังคับกอน 
วศ 323 พฤติกรรมการไหลและการแปรรูปพอ
ลิเมอร 

3 (3-0-6) วศ 322 พฤติกรรมการไหลและการแปร
รูปพอลิเมอร 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      
เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/       
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 324 พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3-0-6) วศ 421พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยน         

วิชาบังคับกอน 
วศ 325 สารเติมแตงพอลิเมอร 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 

 
วศ 331 โลหะวิทยาทางกายภาพ 3 (3-0-6) - - เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

เปลี่ยน      
หนวยกิต/  

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/          

ยายไปกลุม
วิชาเอกบังคับ/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 332 กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 3 (3-0-6) วศ 331 การขึ้นรูปโลหะและกระบวนการ
ทางความรอน 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/เปลี่ยน
จํานวนชั่วโมง

บรรยาย-
ปฏิบัติการ-ศึกษา

ดวยตนเอง/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/         
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 333 การปรับปรุงผิวโลหะ 3 (3-0-6) วศ 431 การปรับปรุงผิวโลหะและไทร

โบโลยี 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/          

เปลี่ยนชื่อวิชา/      
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน/          
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 334 การกัดกรอนและการปองกันการกัด
กรอนของโลหะ 

3 (3-0-6) วศ 332 การกัดกรอน 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/          
เปลี่ยนชื่อวิชา/          

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/         

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

วศ 341 เซรามิกสเบื้องตน 3 (3-0-6) - - เปลี่ยนรหัสวิชา/          
เปลี่ยนชื่อวิชา/         

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน /         
ยายไปกลุม

วิชาเอกบังคับ 
วศ 342 กระบวนการพ้ืนฐานทางเซรามิกส 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 343 แรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) วศ 351 แรอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      

เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/          

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 344 เซรามิกสด้ังเดิม 3 (3-0-6) วศ 341 เซรามิกสดั้งเดิม 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      
เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/         

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 345 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว 3 (3-0-6) วศ 342 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/     
เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/       

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 351 วัสดุผสม 3 (3-0-6) - - เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนหนวยกิต/  
เปลี่ยนวิชาบังคับ
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

กอน/              
ยายไปกลุม

วิชาเอกบังคับ/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
วศ 352 พอลิเมอรผสมและวัสดุผสม 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 431 การแข็งตัวและเทคโนโลยีการหลอ 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 432 ออกซิเดชันของโลหะท่ีอุณหภูมิสูง 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 433 โลหะวิทยาทางกายภาพข้ันสูง 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส 3 (3-0-6) วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      

เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/            

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 442 วัสดุเนื้อพรุน 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 443 เซรามิกสขั้นสูง 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 444 เทคโนโลยีซีเมนต 3 (3-0-6) วศ 442 เทคโนโลยีซีเมนต 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/     

เปลี่ยนจํานวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฏิบัติการ-ศึกษา
ดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/        

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

วศ 461 วัสดุนาโน 1 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 462 วัสดุนาโน 2 3 (3-0-6) - - ยกเลิก 
วศ 463 วัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) วศ 452 วัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน/         

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

  วศ 451 วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีนาโน 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ 

 - วศ 453 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากวัสดุเหลือใช 

3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 

 - วศ 454 วัสดุชีวภาพ 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
 - วศ 455 การเลือกใชวัสด ุ 3 (3-0-6) เพ่ิมใหม 
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เอกสารแนบ 3 
 

สาระการปรับปรงุแกไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ปรับปรุงจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560    

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2560 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรใหทันสมัย และเปนไปตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.2 ที่กําหนดไว 
 
5. สาระในการแกไขปรับปรงุ 

5.1 ปรับปรุงช่ือหลักสูตร   คงเดิม 
5.2 ปรับปรุงช่ือปริญญา   คงเดิม 
5.3 ในการปรบัปรุงหลักสูตรครั้งน้ี มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังน้ีคือ 

1) เพ่ิมใหมรายวิชา ในแตละหมวด 

2) ยกเลิกรายวิชา ในแตละหมวด 

3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังน้ี  
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1) เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 24 รายวิชา ดังนี ้

ที่ รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา หนวยกิต หมายเหตุ 

1 ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ 

3 (3-0-6) หนา 34 ในเลมหลักสูตร 

2 พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวันน 3 (3-0-6) หนา 44 ในเลมหลักสูตร 

3 คม 105 เคมีพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) หนา 45 ในเลมหลักสูตร 

4 คม 106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 (0-3-1) หนา 45 ในเลมหลักสูตร 

5 คศ 108 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) หนา 46 ในเลมหลักสูตร 

6 ฟส 109 ฟสิกสเบื้องตน 3 (3-0-6) หนา 46 ในเลมหลักสูตร 

7 ฟส 110 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1 (0-3-1) หนา 47 ในเลมหลักสูตร 

8 ชว 101 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) หนา 47 ในเลมหลักสูตร 

9 ชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-1) หนา 48 ในเลมหลักสูตร 

10 ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) หนา 49 ในเลมหลักสูตร 

11 สต 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3 (3-0-6) หนา 50 ในเลมหลักสูตร 

12 วก 191 การฝกงานโรงงาน 1 (0-3-1) หนา 50 ในเลมหลักสูตร 

13 วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร 2 (2-0-4) หนา 51 ในเลมหลักสูตร 

14 วศ 203 พอลิเมอร 2 (2-0-4) หนา 53 ในเลมหลักสูตร 

15 วศ 204 โลหะวิทยา 2 (2-0-4) หนา 53 ในเลมหลักสูตร 

16 วศ 205 เซรามิกส 2 (2-0-4) หนา 54 ในเลมหลักสูตร 

17 วศ 206 วัสดุผสม 2 (2-0-4) หนา 55 ในเลมหลักสูตร 

18 วศ 207 อุณหพลศาสตรและสมดุลเฟสของวัสดุ 3 (3-0-6) หนา 56 ในเลมหลักสูตร 

19 วศ 301 การเปลี่ยนเฟสและจลนพลศาสตรของวัสด ุ 3 (3-0-6) หนา 58 ในเลมหลักสูตร 

20 วศ 307 การออกแบบและวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร
สําหรับวิศวกรรมวัสด ุ

2 (1-3-3) หนา 61 ในเลมหลักสูตร 

21 วศ 451 วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีนาโน 3 (3-0-6) หนา 74 ในเลมหลักสูตร 

22 วศ 453 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3 (3-0-6) หนา 76 ในเลมหลักสูตร 

23 วศ 454 วัสดุชีวภาพ 3 (3-0-6) หนา 77 ในเลมหลักสูตร 

24 วศ 455 การเลือกใชวัสด ุ 3 (3-0-6) หนา 78 ในเลมหลักสูตร 
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   2) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 32 รายวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ที่ รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
1 คม 101 หลักเคมี 1 3 (3-0-6) 
2 คม 102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 1 (0-3-1) 
3 คม 103 หลักเคมี 2 3 (3-0-6) 
4 คม 104 ปฏิบัติการหลักเคมี 2 1 (0-3-1) 
5 คศ 131 แคลคูลสัสําหรับวิทยาศาสตร 1 3 (3-0-6) 
6 คศ 132 แคลคูลสัสําหรับวิทยาศาสตร 2 3 (3-0-6) 
7 คศ 206 พีชคณิตเชิงเสน 3 (3-0-6) 
8 ฟส 105 ฟสิกสท่ัวไป 1 3 (2-3-5) 
9 ฟส 106 ฟสิกสท่ัวไป 2 3 (2-3-5) 
10 คม 250 เคมีอินทรีย 3 (2-3-5) 
11 ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
12 ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
13 ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
14 ฟส 200 วิธีทางวิทยาศาสตรเบื้องตน  2 (2–0–4) 
15 วศ 100 ความรูท่ัวไปของวัสดุ 2 (2–0–4) 
16 วศ 204 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ 3 (3–0–6) 
17 วศ 206 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 2 (2–0–4) 
18 วศ 207 ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 1 (0–3–1) 
19 วศ 301 วัฏภาคสมดุลและการเปลี่ยนวัฏภาค 3 (3–0–6) 
20 วศ 306 จลนศาสตรของวัสดุ 3 (3–0–6) 
21 วศ 391 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1 1 (1–0–2) 
22 วศ 324 พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3–0–6) 
23 วศ 325 สารเติมแตงพอลิเมอร 3 (3–0–6) 
24 วศ 342 กระบวนการพ้ืนฐานทางเซรามิกส 3 (3–0–6) 
25 วศ 352 พอลิเมอรผสมและวัสดุผสม 3 (3–0–6) 
26 วศ 431 การแข็งตัวและเทคโนโลยีการหลอ 3 (3–0–6) 
27 วศ 432 ออกซิเดชันของโลหะท่ีอุณหภูมิสูง       3 (3–0–6) 
28 วศ 433 โลหะวิทยาทางกายภาพข้ันสูง        3 (3–0–6) 
29 วศ 442 วัสดุเนื้อพรุน 3 (3–0–6) 
30 วศ 443 เซรามิกสขั้นสูง 3 (3–0–6) 
31 วศ 461 วัสดุนาโน 1 3 (3–0–6) 
32 วศ 462 วัสดุนาโน 2 3 (3–0–6) 
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3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้  
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนช่ือรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/หรือ 

แกไขจํานวนหนวยกิต  และ/หรือ แกไขจํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือเปลี่ยนวิชาบังคับ
กอน  

 

 เปลีย่นรายละเอียดของรายวิชา จํานวน 38 รายวิชา ดังนี ้

ที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

1 ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

2 ศท 104 มนุษยและ
สิ่งแวดลอม 

3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยและ
สิ่งแวดลอม 

3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

3 ศท 013 สุขภาพเพ่ือ
การดํารงชีวิต 

3 (1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพ่ือ
การดํารงชีวิต 

3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติ 

4 ศท 304 ศาสตรและ

ศิลปแหงปญญาชน 

3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตรและ

ศิลปแหงปญญาชน 

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

5 ศท 305 ประวัติศาสตร

และพัฒนาการของ

ลานนา 

3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตร

และพัฒนาการของ

ลานนา 

3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

6 ศท 031 การใช

ภาษาไทย 

3 (1-4-4) ศท 031 การใช

ภาษาไทย 

3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง

บรรยาย-ปฏิบัติ 

7 ศท 241 ภาษาอังกฤษ

เชิงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 1                        

3 (2-2-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษ

เชิงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 1                        

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

8 ผษ 101 เกษตรเพ่ือ

ชีวิต 

3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

9 วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

10 ศท 014 การสืบคน

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา 

3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคน

สารนิเทศเพ่ือการศึกษา 

3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง

บรรยาย-ปฏิบัติ 

11 วศ 201 วัสดุศาสตร
เบื้องตน 

3 (3-0-6) วศ 102 วัสดุศาสตร
เบื้องตน 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/       
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

12 วศ 202 ผลึกเชิงเคมี
สําหรับวัสดุศาสตร  

3 (3-0-6) วศ 201 โครงสรางผลึก
สําหรับวัสดุศาสตร 
  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. 2 
 

128 

ที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

13 วศ 203 กระบวนการ
ผลิตวัสดุ  

3 (3-0-6) วศ 210 กระบวนการ
ผลิตวัสดุ  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

14 วศ 205 สมบัติของวัสดุ 
1 

3 (3-0-6) วศ 208 สมบัติทาง
ความรอนและเชิงกล
ของวัสดุ 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/        
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

15 วศ 208 ปฏิบัติการการ
สรางแบบจาํลอง
โครงสรางผลึก 

1 (0-3-1) วศ 202 ปฏิบัติการการ
สรางแบบจาํลอง
โครงสรางผลึก  

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

16 วศ 209 ปฏิบัติการการ
ขึ้นรูปวัสดุ 

2 (0-6-2) วศ 211 ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิตวัสดุ 

2 (0-6-2) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

17 วศ 302 สมบัติของวัสดุ 
2 

3 (3-0-6) วศ 302 สมบัติทาง
ไฟฟา แมเหล็ก และแสง
ของวัสดุ                                                   

 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/         
วิชาบังคับกอน/  
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
18 วศ 303 การหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
2 

2 (2-0-4) วศ 305 การหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/     
เปลี่ยนชื่อวิชา/           

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
19 วศ 304 ปฏิบัติการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
2 

1 (0-3-1) วศ 306 ปฏิบัติการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

2 (0-6-2) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนชื่อวิชา/            

เปลี่ยนหนวยกิต/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

20 วศ 305 ปฏิบัติการ
สมบัติของวัสดุ 

2 (0-6-2) วศ 209 ปฏิบัติการ
สมบัติทางความรอน
และเชิงกลของวัสดุ 

 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/           

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. 2 
 

129 

ที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

21 วศ 307 ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

3 (3-0-6) วศ 304 ความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม 

2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
เปลี่ยนชื่อวิชา/             

เปลี่ยนหนวยกิต/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
22 วศ 491 สัมมนาทาง

วัสดุศาสตร 2 
1 (1-0-2) วศ 401 สัมมนาทาง

วัสดุศาสตร 
1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา/          

เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

23 วศ 321 พอลิเมอรและ
การประยุกต 

 3 (3-0-6) วศ 203 พอลิเมอร 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/              

เปลี่ยนหนวยกิต/ 
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 

ยายไปกลุมวิชาเอก
บังคับ 

24 วศ 322 ลักษณะเฉพาะ
และสมบัติของพอลิ
เมอร 

3 (3-0-6) วศ 321 ลักษณะเฉพาะ
และสมบัติของพอลิเมอร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/   
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน 

25 วศ 323 พฤติกรรมการ
ไหลและการแปรรูปพอ
ลิเมอร 

3 (3-0-6) วศ 322 พฤติกรรมการ
ไหลและการแปรรูปพอลิ
เมอร 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      
เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
26 วศ 324 พอลิเมอรรี

ไซเคิล 
3 (3-0-6) วศ 421 พอลิเมอรรี

ไซเคิล 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน 
27 วศ 331 โลหะวิทยา

ทางกายภาพ 
3 (3-0-6) วศ 204 โลหะวิทยา 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

เปลี่ยนหนวยกิต/
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/

ยายไปกลุมวิชาเอก
บังคับ/              

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

28 วศ 332 กระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ 

3 (3-0-6) วศ 331 การขึ้นรูปโลหะ
และกระบวนการทาง
ความรอน 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/             

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/



มคอ. 2 
 

130 

ที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
29 วศ 333 การปรับปรุง

ผิวโลหะ 
3 (3-0-6) วศ 431 การปรับปรุงผิว

โลหะและไทรโบโลยี 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา          

ชื่อวิชา/               
เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

30 วศ 334 การกัดกรอน
และการปองกันการกัด
กรอนของโลหะ 

3 (3-0-6) วศ 332 การกัดกรอน 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา          
ชื่อวิชา/               

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
31 วศ 341 เซรามิกส

เบื้องตน 
3 (3-0-6) วศ 205 เซรามิกส 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา          

ชื่อวิชา/               
เปลี่ยนหนวยกิต/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/
ยายไปกลุมวิชาเอก

บังคับ 
32 วศ 343 แร

อุตสาหกรรม 
3 (3-0-6) วศ 351 แรอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
33 วศ 344 เซรามิกส

ดั้งเดิม 
3 (3-0-6) วศ 341 เซรามิกส

ด้ังเดิม 
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
34 วศ 345 วิทยาการและ

เทคโนโลยีแกว 
3 (3-0-6) วศ 342 วิทยาการและ

เทคโนโลยีแกว 
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/     

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
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ที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

35 วศ 351 วัสดุผสม 3 (3-0-6) วศ 206 วัสดุผสม 2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา/  
เปลี่ยนหนวยกิต/

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/
ยายไปกลุมวิชาเอก

บังคับ/                  
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
36 วศ 441 เทคโนโลยีการ

ผลิตเซรามิกส 
3 (3-0-6) วศ 441 เทคโนโลยีการ

ผลิตเซรามิกส 
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/      

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
37 วศ 444 เทคโนโลยี

ซีเมนต 
3 (3-0-6) วศ 442 เทคโนโลยี

ซีเมนต 
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/     

เปลี่ยนจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาดวยตนเอง/ 

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน/ 
เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
38 วศ 463 วัสดุท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
3 (3-0-6) วศ 452 วัสดุท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

เปลี่ยน วิชาบังคับ
กอน/เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
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โดยมีรายละเอียดของแตละรายวิชา ดังตอไปนี ้

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
1 ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 

 GE 022 World Civilization  GE 022 World Civilization  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite  : None 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

     ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติ
ท้ังโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในดาน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (ดนตรี 
ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา) ท่ีมี
อิทธิพลกับสังคมไทย 

     พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมท่ี
สําคัญในพ้ืนท่ีทางภู มิศาสตร  และพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร ท่ีมี
อิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน 

     Historical development of thoughts of 
Eastern and Western worlds in terms of 
political, economic, social, and cultural 
dimensions including music, art, dramatic 
art, literature, philosophy, and religion; 
their influences on Thai society. 

     Development and relations of 
important civilizations in different 
geographical and cultural spaces 
according to historical backgrounds and 
their influences on present-day societies. 

 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
2 ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 GE 104 Man and Environment  GE 104 Man and Environment  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite  : None 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

     ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลยทาง
ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรูเกี่ยวกับพืชและ
สัตว วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโล ยี  ผลกระทบในการ พัฒนา ท่ี มีต อ
ธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจเพ่ือใหรูจักใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคา 

     ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลยทาง
ธรรมชาติและนิ เวศ วิทยา วิ วัฒนาการของ
เศรษฐกิจ  สั งคม ประเพณีและ วัฒนธรรม 
ผลกระทบในการพัฒนาท่ีมีตอธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจเพ่ือให
รูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การ
พัฒนาอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเทาเทียมกัน
ของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ 

     The formation of human beings, the 
equilibrium of nature and ecology, the 
knowledge relates to plants and animals, 
the study of socio-economic and cultural 
evolution, the development of sciences 
and technology effecting on natural 
environment and ecology, thinking process 
and decision making in appropriating uses 
of natural resources. 

     The formation of human beings, the 
equilibrium of nature and ecology, the 
study of socio-economic and cultural 
evolution effecting on natural 
environment and ecology, thinking 
process and decision making in 
appropriating uses of natural resources, 
human and gender equality based 
sustainable development. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

3 ศท 013 สุขภาพเพ่ือการ

ดํารงชีวิต 

3 (1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต 3 (2-2-5) 

 GE 013 Health for Life  GE 013 Health for Life  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหาร
จัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา 
นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการ
สาธารณสุขเปนสําคัญ ท้ังนี้ เนนถึงการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ 
การปองกันควบคุมและการจัดการความเครียด 
การทดสอบและประเมินความสมบูรณของ
รางกาย การปฐมพยาบาล และการปองกันการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา สิ่งเสพติดใหโทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีสําคัญ 

    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหาร

จัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ โดย

คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ก า รท า ง พล ศึ กษ า  สุ ข ศึ กษ า 

นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการ

สาธารณสุขเปนสําคัญ ท้ังนี้เนนถึงการออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การปองกัน

ควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบ

และประเมินความสมบูรณของรางกาย การปฐม

พยาบาล และการปองกันการบาดเจ็บจากการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา สิ่ ง เสพติดให โทษ 

เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดตอและโรค

ไมติดตอท่ีสําคัญ 

      Concepts in health, health 
management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical 
education, health education, recreation, 
sports science, and public health; 
exercise for health; nutrition and health; 
stress prevention and eradication; 
physical fitness test and assessment; first 
aid; prevention of exercise and sports 
injury, drug abuse, accident, and major 
transmitted and non-transmitted 
diseases; providing sex-education 

     Concepts in health, health 

management, health promotion with an 

emphasis on principles of physical 

education, health education, recreation, 

sports science, and public health; exercise 

for health; nutrition and health; stress 

prevention and eradication; physical fitness 

test and assessment; first aid; prevention of 

exercise and sports injury, drug abuse, 

accident, and major transmitted and non-

transmitted diseases; providing sex-

education. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
4 ศท 304 ศาสตรและศิลป 

           แหงปญญาชน 
3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตรและศิลป 

           แหงปญญาชน 
3 (2-2-5) 

 GE 304 Liberal Arts of 
Intellectuals 

 GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      ศึกษาเกี่ยวกับการรูจักตนเอง การรูจักผูอ่ืน 
เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผู อ่ืน 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหา
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปน
สุข 

     ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ และ
ลักษณะของปญญาชน การรูจักตนเอง  การรูจัก
ผู อ่ืน  เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและ
ผูอ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห
ปญหาสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวม
ไป ถึ งการปลูกจิ ตสํ านึ ก ในสาธารณสมบั ติ  
ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 

      The study of self-recognition, 
recognition of others, techniques and 
strategies of self-recognition and 
recognition of others, skills of 
communication and human  relation, 
personality development, skill of thinking 
and economic, social and political 
problem analyzing including awareness of 
public property and ways of living in 
society with happiness 

     The study of definition, composition, 
and characterislics of intellicle, self-
recognition, recognition of others, 
techniques and strategies of self-
recognition and recognition of others, skills 
of communication and human  relation, 
personality development, skill of thinking 
and economic, social and political 
problem analyzing ASEAN and adaptation 
including awareness of public property 
and ways of living in society with 
happiness. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
5 ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนา 

           การของลานนา 
3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนา 

           การของลานนา 
3 (3-0-6) 

 GE 305 History and Development of 
Lanna 

GE 305 History and Development of 
Lanna 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของลานนา 
ในสมัยกอนการกอต้ังเปนอาณาจักร สมัยกอต้ัง
เปนอาณาจักร  สมัยพมาปกครอง  สมัยเปน
ประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเปนสวนหนึ่ง
ของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ลานนา เรียนรูถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมวัฒนธรรมของลานนาในปจจุบัน 

     ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความ
เปนมาของลานนา พัฒนาการดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงปจจบุัน 

      The study of historical development of 
Lanna before the Kingdom 
establishment,during the Kingdom period, 
Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of 
Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes 
of Lanna; and the study of socio-
economic, political, and cultural situations 
of contemporary Lanna. 

     Importance of local history; 
background of Lanna; development of 
politics, economy, society and culture of 
Lanna from the ancient time to present. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
6 ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (1-4-4) ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5) 

 GE 031 Thai Language Usage  GE 031 Thai Language Usage  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite  : None 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      ฝกทักษะการใชภาษาไทยท้ัง  4 ทักษะ ไดแก 
ทักษะการฟง ทักษะการอาน เพ่ือจับใจความ
สําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งท่ีไดจาก
การฟงการอาน  ทักษะการพูดเพ่ือถายทอด
ความรู ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะ
การเขียนในดานการใชถอยคําการสราง รูป
ประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอ
หนา  เ พ่ือสามารถเขียนความเ รียง  สารคดี  
บทความแสดงความคิดเห็น และบทความทาง
วิชาการได 

     ฝกทักษะการใชภาษาไทยท้ัง 4 ทักษะ ไดแก 
ทักษะการฟง ทักษะการอาน เพ่ือจับใจความ
สําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งท่ีไดจาก
การฟงการอาน ทักษะการพูดเพ่ือถายทอดความรู 
ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียน
ในด านการใชถอยคํ าการสร าง รูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพ่ือ
สามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดง
ความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได 

      Practice of listening and reading for 
main ideas; analysis and evaluation of text 
from listening and reading; speaking for 
giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph writing; 
essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles 
writing. 

     Practice of listening and reading for 
main ideas; analysis and evaluation of text 
from listening and reading; speaking for 
giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph writing; 
essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles 
writing. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
7 ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง 3 (2-2-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง 3 (2-2-5) 

           วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 1            วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1                        
 GE 241 English for Science and 

           Technology  1 
GE 241 English for Science  and 
           Technology 1 

 วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Prerequisite  : GE 142 Fundamental English 
2 

วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Prerequisite : GE 142 Fundamental English 
2 

      ศึกษาคําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางตาม
หนาท่ีของภาษาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเนนทักษะการอาน เพ่ือศึกษา
คนควาและสื่อสาร เพ่ือใหผู เ รียนสามารถนํา
ความรูและทักษะไปประยุกตใชในการเรียนรูใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

     คําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางทางไวยากรณ
ในบริบททางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
ใชทักษะสัมพันธฟง พูด อานและเขียน 

      To study specific English vocabulary 
and structures based on the functions of 
language use relevant to Science and 
Technology, particularly emphasizing 
reading skills for the purposes of 
applications for study, research and 
communication in their learning at a higher 
level. 

   Specific vocabulary and grammatical 
structures in the content of Science and 
Technology, using integrated language 
skills. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
8 ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) 

 AP 101 Agriculture for Life AP 101 Agriculture for Life  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite  : None 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช การ
ผลิตสัตว โรคและพยาธิสัตวเลี้ยง จุลินทรีย และ
การใชประโยชนทางการเกษตรระบบการเกษตร 
การคงอยูของการเกษตร 

     วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร ระบบการเกษตรทรัพยากรการ
ผลิตดานจุลินทรีย  พืช สัตว  ประมง : ความ
หลากหลายของทรัพยากร การนํามาใชประโยชน 
การจัดการและการอนุรักษ เพ่ือการเกษตรท่ี
ย่ังยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสื่อสาร
องคความรูทางการเกษตร การพัฒนาตามแนว
พระราชดําริกับการเกษตร 

      Evolution and importance of 
agriculture; bio-diversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting agricultural 
production; plant production and pest 
control; livestock production, diseases and 
parasites control; microorganism and its 
utilization in agriculture; agricultural 
production systems; existence of 
agriculture and its survival. 

     Evolution and importance of 
agriculture; biodiversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting 
agricultural production; agricultural 
production systems; Resources from 
microorganisms, plants, land animals and 
aquatic animals: diversity of resources, 
utilization, management and conservation 
for sustainable and environmental friendly 
agriculture; communication of agricultural 
knowledge; royal initiative development 
and agriculture. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
9 วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร   

           และเทคโนโลยี 
3 (2-2-5) 

 SC 102  Development of Science and 
Technology 

SC 102  Development of Science and 
Technology 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี
Prerequisite  : None 

      กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยตั้งแตยุค
แรกเริ่ม วิวัฒนาการของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
กอ ให เกิด เศรษฐกิจในยุคต างๆ ไดแก  ยุคแห ง
การเกษตร ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ ยุคแหง
โมเลกุล การพัฒนาการของวิทยาศาสตรในดานบรกิาร
เพ่ือชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟตแวร 
ท่ีมีตออุตสาหกรรมการแพทยและการคนควาดานยา
รักษาโรค การวิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพ่ือ
การวินิจฉัยสาเหตุแหงการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโน
มนุษยและชีวสารสนเทศ การคนควาดานสมนุไพรและ
การใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นสูอุตสาหกรรม
ยาในอนาคต 

    กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยตั้งแตยุค
แรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีกอใหเกิดเศรษฐกิจในยุคตางๆ ไดแก ยุคแหง
ก า ร เ ก ษ ต ร  ( Agriculture Economy) ยุ ค
อุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ 
( Information Economy) ยุ ค แ ห ง โ ม เ ล กุ ล 
Molecular Economy) ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
วิทยาศาสตรในดานบริการเพื่อชีวิต อาหารและยา ผล
ของเทคโนโล ยีซอฟตแวร ท่ีมีต ออุตสาหกรรม
การแพทยและการคนควาดานยารักษาโรค การ
วิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพ่ือการวินิจฉัย
สาเหตุแหงการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโนมนุษยและ
ชีวสารสนเทศ การคนควาดานสมุนไพรและการให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินสูอุตสาหกรรมยาใน
อนาคต 

      Human’s learning process about nature 
from the dawn of civilization; scientific and 
technological development and economic 
characteristics in different periods, namely, 
agriculture economy, industrial economy, 
information economy, molecular economy; 
scientific development in terms of application 
to life; food and medication; effects of 
software technology on medical industry; 
research and advancement in medicine; 
protein analysis in the human body for 
medical diagnosis and treatment; human 
genomic development and bioinformatics; 
research in herbs; indigenous wisdom in 
medication and its prospect in medical 
industry.    

      Human’s learning process about nature 
from the dawn of civilization; scientific and 
technological development and economic 
characteristics in different periods, namely, 
agriculture economy, industrial economy, 
information economy, molecular economy; 
scientific development in terms of application 
to life; food and medication; effects of 
software technology on medical industry; 
research and advancement in medicine; 
protein analysis in the human body for 
medical diagnosis and treatment; human 
genomic development and bioinformatics; 
research in herbs; indigenous wisdom in 
medication and its prospect in medical 
industry.    
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
10 ศท 014 การสืบคนสารนิเทศ 

           เพ่ือการศึกษา 
3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคนสารนิเทศ 

           เพ่ือการศึกษา 
3 (2-2-5) 

 GE 014 Information Searching for 
Academic  
          Study 

GE 014 Information Searching for 
Academic  
           Study 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช
ทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงในระบบ
เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูล
หองสมุด และแหลงสารนิเทศท่ีเปนฐานขอมูล
ออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเคร่ืองมือชวยคน 
(Search engine) การประเมินคุณคาสารนิเทศ
และเลือกใชสารนิ เทศ ท่ีตองการไดอย า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง 
(Reference) และการลงรายการบรรณานุกรม
ตามรูปแบบมาตรฐานสากล ท้ังในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพ่ือการเขียนงานทางวิชาการ 

    ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช
ทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงในระบบ
เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูล
หองสมุด และแหลงสารนิเทศท่ีเปนฐานขอมูล
ออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเคร่ืองมือชวยคน 
(Search engine) การประเมินคุณคาสารนิเทศ
และเลือกใชสารนิ เทศ ท่ีตองการไดอย าง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง 
(Reference) และการลงรายการบรรณานุกรม
ตามรูปแบบมาตรฐานสากล ท้ังในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพ่ือการเขียนงานทางวิชาการ 

      Fundamental knowledge of 
information; use of information resources 
with an emphasis on the Internet access; 
access means of library information 
databases and online databases on the 
Internet; use of search engines; information 
evaluation and how to make an effective 
use of desired information; citing 
references and making bibliographies for 
academic papers. 

      Fundamental knowledge of 
information; use of information resources 
with an emphasis on the Internet access; 
access means of library information 
databases and online databases on the 
Internet; use of search engines; 
information evaluation and how to make 
an effective use of desired information; 
citing references and making 
bibliographies for academic papers. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
11 วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 MS 201 Introduction to Materials Science MS 201 Introduction to Materials Science 
 วิชาบังคับกอน : วศ 100 ความรูท่ัวไปของวัสดุ 

 
Prerequisite : MS 100 General Materials 

วิชาบังคับกอน :  วศ 101 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรม
และการเกษตร 

Prerequisite  : MS 101 Materials for Industry  
                    and Agricultural 

      หลักการพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะโครงสรางจุลภาค กระบวนการ
ผลิต และสมบัติทางฟสิกสตาง ๆ เชน สมบัติทาง
ไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางความรอน 
และสมบัติทางแสงของวัสดุจําพวกโลหะ เซรามิกส 
พอลิเมอร และวัสดุผสม 

    หลักการพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะโครงสรางจุลภาค กระบวนการ
ผลิต และสมบัติทางฟสิกสตาง ๆ เชน สมบัติทาง
กล สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติ
ทางความรอน และสมบัติทางแสงของวัสดุ 

      General introduction to materials 
science; the relationships among structure, 
processing and properties of materials; 
engineering materials; physical properties 
of engineering of materials such as  
mechanical-, electrical-, magnetic-, optical-
, and thermal properties. 

      General introduction to materials 
science; the relationships among structure, 
processing and properties of materials; 
engineering materials; physical properties 
of engineering of materials such as 
mechanical, electrical, magnetic, optical, 
and thermal properties. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
12 วศ 202  ผลึกเชิงเคมีสําหรับวัสดุ

ศาสตร 
3 (3-0-6) วศ 201 โครงสรางผลึกสําหรับวัสด ุ  

           ศาสตร 
3 (3-0-6) 

 MS 202 Crystal Chemistry for Materials  
           Science 

MS 201 Crystal Structure for Materials  
           Science 

 วิชาบังคับกอน : คม 103 หลักเคมี 2  และ  
                    คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2 
Prerequisite  : CH103 Principles of 

Chemistry 2 and CH104 
Chemistry Laboratory 2 

วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 
Prerequisite : None 

      ธาตุเคมี พันธะเคมี ระบบผลึกและสมมาตร
ของผลึก ดัชนีมิลเลอร กฎของพอลิง กฎของแซค
คาไลเซนต และการใชลักษณะทางเคมีของผลึกใน
การอธิบายความสัมพันธของโครงสรางและสมบัติ
ในวัสดุ เชน การนําความรอน ดัชนีหักเหของแสง 
สมบัติไดอิเล็กทริก สมบัตทิางแมเหล็ก 

    ทบทวนเคมีพ้ืนฐาน ระบบผลึกและสมมาตร
ของผลึก ดัชนีมิลเลอร ความไมสมบูรณเบื้องตน 
กฎของพอลิง กฎของแซคคาไลเซนต และการใช
ลั ก ษณ ะทา ง เ ค มี ข อ ง ผ ลึ ก ใ นก า รอ ธิ บ า ย
ความสัมพันธของโครงสรางและสมบัติในวัสด ุ

      Chemical elements, chemical bonding; 
crystal system and symmetry; miller 
indices; Pauling’s and Zachariasen’s rules 
and relationship between crystal chemistry 
and structure and properties of materilas 
such as thermal conduction, refractive 
index, dielectric properties, magnetic 
properties. 

      Basics of chemistry; crystal system 
and symmetry; miller indices; 
imperfection; Pauling’s and Zachariasen’s 
rules and relationship between crystal 
chemistry and structure and properties of 
materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
13 วศ 203 กระบวนการผลิตวัสด ุ 3 (3-0-6) วศ 210 กระบวนการผลิตวัสด ุ 3 (3-0-6) 

 MS 203 Materials Processing MS 210 Materials Processing 
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

 
 
Prerequisite : MS 201 Introduction of   
                   Materials Science 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  
                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ 
                    วศ 205 เซรามิกส 
Prerequisite  : MS 203 Polymer or  
                    MS 204 Metallurgy or 
                    MS 205 Ceramics 

      กระบวนการผลิตโลหะ กรรมวิธีทางความรอน 
การหลอแบบ โรลลิง ฟอรจิง เอ็กซทรูชัน โลหะผง 
การตบแตงผิวโลหะ กระบวนการของผลิตภัณฑ
ดิน การข้ึนรูป การทําใหแหง การเผา การอัดข้ึน
รูป การซินเตอร ปฏิกิริยาและพันธะ การตอและ
การประกอบชิ้นสวนเซรามิกส กระบวนการผลิต
พอลิเมอร เอ็กซทรูชัน การเปาและการฉีดแบบ
เทอรโมฟอรมิง การหลอแบบดวยวิธีตางๆ 

    บทนํากระบวนการผลิตวัสดุ การเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการข้ึนรูปโลหะ พอลิเมอร และ
เซรามิกส  กระบวนการทางความรอน และ
กระบวนการ ข้ันสํ า เ ร็ จ  และการตรวจหา
ลักษณะเฉพาะเบื้องตน 

      Manufacture metal; thermal treatment, 
casting, rolling, forging, extrusion, powder 
metallurgy and finishing; manufacture 
ceramics, processing of clay products, 
forming, drying, firing, sintering, reaction 
and bonding; manufacture polymer, 
extrusion, injection, thermoforming and 
casting. 

      Introduction to processing method; 
raw materials fabrication; forming 
techniques of metal, polymer and 
ceramics; thermal processing; finishing and 
characteristic of prepared materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
14 วศ 205 สมบัติของวัสดุ 1 3 (3-0-6) วศ 208 สมบัติทางความรอนและ

เชิงกลของวัสดุ 
3 (3-0-6) 

 MS 205 Properties of Materials 1 MS 208 Thermal and Mechanical 
Properties of Materials 

 วิชาบังคับกอน : ฟส 105 ฟสิกสท่ัวไป 1 
 
Prerequisite  : PH 105 General Physics 1 

วิชาบังคับกอน : ฟส 109 ฟสิกสเบื้องตน หรือ 
วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

Prerequisite : PH 109 Basics Physics or MS  
102 Introduction to 
Materials science 

      พ้ืนฐานของความเคนและความเครียด สมบัติ
เชิงกลของวัสดุ ความเคน ความเครียดภายใต
ภาระแนวแกน  การบิดและการผิดรูปเชิงมุม
ภายใตภาระบิด  การดัด การเสียรูปทรงจากการ
ดัดและการโกงตัว 

    พฤติกรรมทางความรอน การขยายตัวและการ
นําความรอนของวัสดุ พ้ืนฐานของความเคนและ
ความเครียด สมบั ติ เชิ งกลของวัสดุ  ทฤษฏี
เกี่ยวกับดิสโลเคชัน และความเสียหายของวัสดุ 

      Concept of stress and strain; 
mechanical properties of materials, stress-
strain under axial load, torsion and bending 
of materials. 

      Thermal behavior, expansion and 
conductivity of materials; concept of 
stress and strain, mechanical properties of 
materials, dislocation theory and failure of 
materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
15 วศ 208 ปฏิบัติการการสราง

แบบจําลองโครงสรางผลกึ 
1 (0-3-1) วศ 202 ปฏิบัติการการสราง

แบบจําลองโครงสราง
ผลึก 

1 (0-3-1) 

 MS 208 Crystal Structure Model Building 
Laboratory 

MS 202 Crystal Structure Model Building 
Laboratory 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

      การสรางแบบจําลองโครงสรางผลึกตาง ๆ 
โคร งสร า งแบบรอคซอลท และฟลู อ อ ไ รท   
โครงสร างแบบเพชร โครงสร างแบบรูไทล   
แกรไฟต และโบรอนไนไตรด  โครงสรางคอรันดัม  
โครงสรางซิลิเกต  โครงสรางอนินทรียพอลิเมอร 
โครงสรางอินทรียพอลิเมอร  เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบผลึก   

    การสรางแบบจําลองโครงสรางผลึก การ
จํ า ล อ ง โ ค ร ง ส ร า ง ผ ลึ ก โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรและปฏิบัติการปลูกผลึกอยางงาย 
รวมถึงนํามาศึกษาโครงสรางท้ังสารอินทรีย
และอนินทรีย เชน โครงสรางแบบรอคซอลท 
ฟลูออไรท โครงสรางแบบเพชร เปนตน 

      Building of crystal structure model e.g. 
rock salt and fluoride structure, diamond 
structure, rutile structure, graphite 
structure, boron nitride structure, 
corundum structure, silicate structure, 
inorganic and orgamic polymer structure 
for crystal system understanding. 

      Building crystal model, crystal 
structure simulation and basic of crystal 
growth laboratory; study of organic and 
inorganic structures e.g. rock salt structure, 
fluoride structure, diamond structure. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
16 วศ 209 ปฏิบัติการการขึ้นรูปวัสดุ 2 (0-6-2) วศ 211  ปฏิบัติการกระบวนการ

ผลิตวัสด ุ
2 (0-6-2) 

 MS 209  Materials Processing Laboratory MS 211 Materials Processing Laboratory 
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

 
Prerequisite  : MS 201 Introduction to 

Materials Science 

วิชาบังคับกอน : เรียนพรอม วศ 210 กระบวนการ
ผลิตวัสดุ 

Prerequisite :  Study with MS 210 Materials 
Processing 

      ป ฏิบั ติ ก า ร เ กี่ ย วกั บก า รผลิ ต วั ส ดุ  ก า ร
สังเคราะหอยางงายและการตรวจสอบลักษณะ
บงชี้จากการผลิตและ/หรือการสังเคราะห 

    ปฏิบั ติการ เกี่ ยวกับการ ข้ึน รูป วัส ดุ  การ
สั ง เ ค ร า ะห อ ย า ง ง า ย แ ล ะก า รต ร ว จ ส อ บ
ลักษณะเฉพาะเบื้องตน 

       Laboratory course concerning the 
processing of materials synthesis and 
characteristic of prepared materials. 

       Laboratory course concerning the 
processing of materials synthesis and 
characteristic of prepared materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
17 วศ 302 สมบัติของวัสดุ 2 3 (3-0-6) วศ 302  สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก 

และแสงของวัสด ุ
3 (3-0-6) 

 MS 302 Properties of materials 2 MS 302 Electrical Magnetic and Optical 
Properties of Materials   

 วิชาบังคับกอน : วศ 205 สมบัติของวัสดุ 1 
 
Prerequisite  : MS 205 Properties of 

materials 1 

วิชาบังคับกอน : ฟส 109 ฟสิกสพ้ืนฐาน  หรือ  
                    วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน 
Prerequisite  : PH 109 Basics Physics or  
                    MS 102 Introduction to 
                    Materials Science 

      พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในของแข็ง สภาพ
การนําไฟฟาและสภาพตานทานไฟฟาของโลหะ 
สภาพการนําไฟฟาแบบไอออน สภาพนําย่ิงยวด 
สารกึ่งตัวนํา สมบัติไดอิเล็กทริก ฉนวน สมบัติทาง
แมเหล็กของวัสดุ พฤติกรรมการเปนแมเหล็กของ
วัสดุ ชนิดของสารแมเหล็ก สมบัติทางความรอน
ของวัสดุ ความจุความรอน ความรอนจําเพาะ การ
ขยายตัวทางความรอนและการนําความรอนของ
วัสดุ สมบัติทางแสงของวัสดุ การดูดกลืนแสง และ
ดัชนีหักเหของวัสด ุ

    พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในของแข็ง สภาพ
การนําไฟฟาและสภาพตานทานไฟฟาของโลหะ 
สภาพการนําไฟฟาแบบไอออน สภาพนําย่ิงยวด 
สารกึ่งตัวนํา สมบัติไดอิเล็กทริก ฉนวน สมบัติทาง
แมเหล็กของวัสดุ พฤติกรรมการเปนแมเหล็กของ
วัสดุ ชนิดของสารแมเหล็ก สมบัติทางแสงของ
วัสดุ การดูดกลืนแสง และดัชนีหักเหของวัสดุ 

      The behavior of electrons in solids; 
conductivity and resistivity of the metal, 
electrical conductivity of ion, 
superconductivity, semiconductor, 
dielectric properties a and insulator, 
magnetic properties of materials; behavior 
of magnetic materials and types of 
magnetic materials, thermal properties of 
materials; heat capacity, specific heat, 
thermal expansion and thermal 
conductivity of the materials, optical 
properties of the materials; absorption and 
refractive index of the materials. 

The behavior of electrons in solids; 
conductivity and resistivity of the metal, 
electrical conductivity of ion, 
superconductivity, semiconductor, 
dielectric properties and insulator, 
magnetic properties of materials; behavior 
of magnetic materials and types of 
magnetic materials, optical properties of 
the materials; absorption and refractive 
index of the materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
18 วศ 303 การหาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ 2 
2 (2-0-4) วศ 305  การหาลักษณะเฉพาะของ

วัสด ุ
3 (3-0-6) 

 MS 303 Characterization of Materials 2 MS 305 Characterization of Materials 
 วิชาบังคับกอน : วศ 206 การหาลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ 1 และ วศ 207 
ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ 1  

Prerequisite  : MS 206 Characterization of 
Materials 1 and MS 207 
Characterization of 
Materials Laboratory 1 

วิชาบังคับกอน : วศ 210 กระบวนการผลิตวัสด ุ 
 
 
Prerequisite  : MS 210 Materials Processing 

 ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนของเคร่ืองมือและ
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะสํ าห รับ วัส ดุ : 
องคประกอบทางเคมี องคประกอบวัฏภาค 
โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิว 

    ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนของเคร่ืองมือและ
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะสํ าห รับ วัส ดุ  
องคประกอบทางเคมี องคประกอบวัฏภาค 
โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิวและ
เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโคป 

 Theory and principle of instrument and 
characterization techniques for materials: 
chemical composition, phase composition, 
microstructure, surface analysis. 

      Theory and principle of instrument 
and characterization techniques for 
materials; chemical composition, phase 
composition, microstructure, surface 
analysis and spectroscopic 
instrumentations. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
19 วศ 304  ปฏิบัติการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 
1 (0-3-1) วศ 306 ปฏิบัติการการหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
2 (0-6-2) 

 MS 304 Characterization of Materials 
Laboratory 2 

MS 306 Characterization of Materials 
Laboratory 

 วิชาบังคับกอน : วศ 206 การหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ 1 และ วศ 207 
ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ 1 

Prerequisite  :  MS 206 Characterization of 
Materials 1 and MS 207 
Characterization of Materials 
Laboratory 1 

วิชาบังคับกอน : เรียนพรอม วศ 305 การหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

                   
Prerequisite  :  Study with MS 305 

Characterization of 
Materials 

 ปฏิบั ติการการใช เค ร่ือง มือสําหรับการหา
ลั กษณะเฉพาะของ วัส ดุและการ วิ เคราะห : 
องคประกอบทางเคมี  องคประกอบวัฏภาค 
โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิว 

    ปฏิบัติการการใชเคร่ืองมือสําหรับการหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุและการวิ เคราะห  
องคประกอบทางเคมี องคประกอบวัฏภาค 
โครงสรางทางจุลภาค การวิเคราะหเชิงพ้ืนผิว
และเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโคป 

      Practice of instrument for materials 
characterization and analysis: chemical 
composition, phase composition, 
microstructure, surface analysis. 

Practice of instrument for materials 
characterization and analysis chemical 
composition, phase composition, 
microstructure, surface analysis and 
spectroscopic instrumentations. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
20 วศ 305 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 2 (0-6-2)   วศ 209  ปฏิบัติการสมบัติทางความ

รอนและเชิงกลของวัสด ุ
1 (0-3-1) 

 MS 305 Properties of 
Materials Laboratory 

 MS 209 Thermal and 
Mechanical Properties 
of Materials 
Laboratory 

 

 วิชาบังคับกอน  : วศ 205 สมบัติของวัสดุ 1 หรือ 
                     ตามเงื่อนไขของอาจารยประจํา  
                     หลักสูตร 
Prerequisite : MS 205 Properties of 

Materials 1 or approval by 
the curriculum committee 

วิชาบังคับกอน : เรียนพรอม วศ 208 สมบัติความ  
                    รอนและเชิงกลของวัสดุ 
 
Prerequisite : Study with MS 208 Thermal 

and Mechanical Properties 
of Materials 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ  สมบัติทางกล  สมบัติทางไฟฟา  สมบัติ
ทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางแมเหล็ก  สมบัติทาง
แสง  และความทนทานตอการกัดกรอนทางเคมี
ของวัสดุ โดยเนนใหเห็นถึงความสัมพันธของ
สมบัติกับชนิดของวัสดุ 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ  หลักการ
และวิธีการทดสอบสมบัติความรอน และสมบัติ
เชิงกลของวัสดุ 

 Materials testing laboratory; testing 
concepts and procedures of mechanical-
, electrical-, dielectric, magnetic, optical-, 
thermal properties and corrosion. 

     Materials testing laboratory; concepts 
and testing method to determine thermal 
properties and mechanical properties of 
materials. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
21 วศ 307 ความปลอดภัยในการ  

ปฏิบัติงาน 
3 (3-0-6)   วศ 304  ความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม 
2 (2-0-4) 

 MS 307 Properties of Materials 
Laboratory 

 MS 304 Industrial Safety  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite : None 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

     สุขภาพและอันตรายตอความปลอดภัย  การ
รับรู ควบคุม ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 
การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบความ
ปลอดภัย รายการตรวจสอบความปลอดภัย
สําหรับอันตรายจากกระบวนการผลิต การระเบิด 
และการปองกัน อันตรายจาก ไฟ การระเบิด และ
สารเคมี การปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล 
และการปองกันตัวเอง สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การแยกประเภท การจัดการขยะมีพิษและ
สารกัมมันตรังส ี

     สุขภาพและอันตรายตอความปลอดภัย การ
ตระหนักและการควบคุม ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบอุบั ติ เหตุ  การ
ตรวจสอบความปลอดภัย รายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเพ่ือระบุอันตรายจากกระบวนการผลิต 
สาเหตุและการควบคุมอันตรายจากไฟ การระเบิด 
แ ล ะ ส า ร เ ค มี  ก า ร ป อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล  แ ล ะ ก า ร ป อ ง กั น ตั ว เ อ ง 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การแยกประเภท 
การจัดการขยะมีพิษและสารกัมมันตรังส ี

 Health and safety hazards; recognition 
and regulation of safety hazards in the 
workplace; accident investigation; safety 
audits; general safety checklist for 
identifying process hazards; sources of 
exposure; exposure hazard control; fire, 
explosion and chemicals hazards; machine 
guarding and personal protection; safe 
working environment; identification, 
process of toxic and radioactive waste 
management. 

     Health and safety hazards; recognition 
and regulation of safety hazards in 
industrial; accident investigation; safety 
audits; general safety checklist for 
identifying process hazards; sources and 
control fire, explosion, chemicals hazards; 
machine guarding and personal 
protection; safe working environment; 
identification, process of toxic and 
radioactive waste management. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
22 วศ 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 2 1 (1-0-2)   วศ 401  สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1 (0-1-2) 

 MS 491 Seminar in Materials 
Science 2 

 MS 401 Seminar in Materials 
Science  

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 391 สัมมนา 1 
Prerequisite  : MS 391 Seminar 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

     การเสนอหัวขอพิเศษของนักศึกษาจากการ
คนควาในวารสารตางประเทศท่ีมีเนื้อหาเหมาะสม
และสอดคลองกับเนื้อหาวิชาทางดานวัสดุศาสตร 
โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิชา 
เพ่ือบรรยายในท่ีสัมมนาพรอมท้ังรายงานตามเวลา
ท่ีกําหนดและตองรวมฟงการบรรยายหัวขอพิเศษ
ทุกครั้ง 

     การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบปาก
เปลาและอภิปรายหัวขอท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย
ทางดานวัสดุศาสตรท่ีนักศึกษาสนใจ โดยเตรียม
ขอมูลจากวารสารทางวิชาการตางประเทศ 
บทความทางวิชาการหรือขอมูลจากงานวิจัย 

 Studies of special advanced topics from 
international journal concerning with 
materials science. 

Oral presentation and discussion in 
interesting research concerning with 
materials science from international 
journal academic articles and other 
concerning with materials science. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
23 วศ 321 พอลิเมอรและการประยุกต 3 (3-0-6) วศ 203  พอลิเมอร 2 (2-0-4) 
 MS 321 Polymer and Applications  MS 203 Polymer   
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

 
 
 
Prerequisite : MS 201 Introduction to Materials 

Science 

วิชาบังคับกอน :  วศ 102 วัสดุศาสตร
เบื้องตน หรือตามเงื่อนไข
ของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

Prerequisite  : MS 102 Introduction to 
Materials Science or 
Approval by the 
curriculum committee 

 พ้ืนฐานพอลิเมอร ปฏิกิริยา และสภาวะในการเกิดพอ
ลิเมอร น้ําหนักโมเลกุล โครงสราง   สัญฐานวิทยาและ
ผลึกของพอลิเมอร ประเภทของพอลิเมอร กระบวนการ
ผลิตวัสดุพลาสติก สมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรรวม
และพอลิเมอรผสม การประยุกตใชงานดานตางๆ 

    พ้ืนฐานพอลิเมอร ปฏิกิริยาและสภาวะใน
การเกิดพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุล โครงสราง
สัณฐาน วิทยาและผลึ กของพอลิ เ มอร  
ประเภทของพอลิเมอรกระบวนการผลิตวัสดุ
พลาสติกสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรรวม
และพอลิเมอรผสมการประยุกตใชงานดาน
ตางๆ 

 General introduction of polymer; 
polymerization reactions, polymerization 
system; molecular weight and molecular weight 
determination of polymer; structure and 
morphology of polymer; crystallization of 
polymer; type of polymer; polymer processing; 
mechanical, physical and chemical properties; 
polymer composite and polymer blends; 
polymer applications. 

General introduction of polymer; 
polymerization reactions, 
polymerization system; molecular 
weight and molecular weight 
determination of polymer; structure 
and morphology of polymer; 
crystallization of polymer; type of 
polymer; polymer processing; 
mechanical, physical and chemical 
properties; copolymer and polymer 
blends; polymer applications. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
24 วศ 322 ลักษณะเฉพาะและสมบัติ

ของพอลิเมอร 
3 (3-0-6) วศ 203 พอลิเมอร 2 (2-0-4) 

 MS 321 Polymer and 
Applications 

 MS 203 Polymer   

 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 
 
 
Prerequisite  : MS 201 Introduction to 

Materials Science 

วิชาบังคับกอน :  วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน 
หรือ ตามเงื่อนไขของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

Prerequisite  :  MS 102 Introduction to  
Materials Science or  

                     Approval by the 
curriculum committee 

 พ้ืนฐานพอลิเมอร ปฏิกิริยา และสภาวะในการ
เกิดพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุล โครงสราง   สัญฐาน
วิทยาและผลึกของพอลิเมอร ประเภทของพอลิ
เมอร กระบวนการผลิตวัสดุพลาสติก สมบัติของ
พอลิเมอร พอลิเมอรรวมและพอลิเมอรผสม การ
ประยุกตใชงานดานตางๆ 

    พ้ืนฐานพอลิเมอร ปฏิกิริยาและสภาวะในการ
เกิดพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางสัณฐาน
วิทยาและผลึกของพอลิเมอร ประเภทของพอลิเม
อรกระบวนการผลิตวัสดุพลาสติกสมบัติของพอลิ
เมอร  พอลิ เมอรรวมและพอลิ เมอรผสมการ
ประยุกตใชงานดานตางๆ 

 General introduction of polymer; 
polymerization reactions, polymerization 
system; molecular weight and molecular 
weight determination of polymer; structure 
and morphology of polymer; crystallization 
of polymer; type of polymer; polymer 
processing; mechanical, physical and 
chemical properties; polymer composite 
and polymer blends; polymer applications. 

General introduction of polymer; 
polymerization reactions, polymerization 
system; molecular weight and molecular 
weight determination of polymer; 
structure and morphology of polymer; 
crystallization of polymer; type of 
polymer; polymer processing; mechanical, 
physical and chemical properties; 
copolymer and polymer blends; polymer 
applications. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
25 วศ 323 พฤติกรรมการไหล และการ

แปรรูปพอลิเมอร 
3 (3-0-6) วศ 322  พฤติกรรมการไหล และ

การแปรรูปพอลิเมอร 
3 (2-2-
5) 

 MS 323 Rheology and 
Processing of Polymers 

 MS 322 Rheology and 
Processing of Polymers  

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 321 พอลิเมอรและการ
ประยุกต 

Prerequisite  : MS 321 Polymer and 
Applications 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร 
Prerequisite :  MS 203 Polymer 

     การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูป และการ
ไหลของพอลิ เมอรหลอมเหลว การไหลและ
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร การข้ึนรูปโดยการ
อัดและการถายเท การอัดรีด การทําฟลมโดยการ
เปาและการรีด การทําแผนประกบ การเคลือบ 
กระบวนการฉีด กระบวนการเปา การรีดข้ึนแผน 
และกระบวนการหลอ การออกแบบผลิตภัณฑ การ
เลือกใชวัสดุ และการแตง 

     การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูป และการ
ไหลของพอลิ เมอรหลอมเหลว การไหลและ
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร การข้ึนรูปโดยการ
อัดและการถายเท การอัดรีด การทําฟลมโดยการ
เปาและการรีด การทําแผนประกบ การเคลือบ 
กระบวนการฉีด กระบวนการเปาการรีดข้ึนแผน 
และกระบวนการหลอการออกแบบผลิตภัณฑ 
การเลือกใชวัสดุ และการตกแตงสําเร็จ ปฏิบัติการ
แปรรูปพอลิเมอร การทดสอบและการวิเคราะห 

 Rheology of polymer, rheology and 
processing; polymer processing,  
compression and transfer molding;  
extrusion process, blown film processes, 
lamination, coating, Injection molding 
processes, blown molding, carlendering 
and casting; product design and material 
selection; finishing process. 

Rheology of polymer, rheology and 
processing; polymer processing,  
compression and transfer molding; 
extrusion process, blow film processes, 
lamination, coating, injection molding 
processes, blow molding, calendering and 
casting; product design and material 
selection; finishing process; polymer 
processing laboratory; testing and analysis. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
26 วศ 324 พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3-0-6) วศ 421  พอลิเมอรรีไซเคิล 3 (3-0-6) 

 MS 324 Polymer Recycling  MS 421 Polymer Recycling  
 วิชาบังคับกอน : วศ 321 พอลิเมอรและการ

ประยุกต 
Prerequisite : MS 321 Polymer and 
                   Applications 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร 
 
Prerequisite :  MS 203 Polymer 

     ความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
ในการรีไซเคิล การเก็บและขบวนการแยกขยะ  
พอลิเมอร การรีไซเคิลทางกายภาพ และทาง
เคมี ความเขากันได และการเพ่ิมเสถียรภาพ
ของพอลิเมอร การรีไซเคิลพอลิเมอรชนิดตาง 
ๆ เชน พอลิโอลิฟน พีวีซี พีอีที ยาง ฯลฯ 
ผลิตภัณฑและการตรวจสอบผลิตภัณฑจากพอ
ลิเมอรรีไซเคิล 

     ความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจในการรี
ไซเคิล การเก็บและขบวนการแยกขยะพอลิเมอร การ
รีไซเคิลทางกายภาพ และทางเคมี ความเขากันได 
และการเพ่ิมเสถียรภาพของพอลิเมอรการรีไซเคิลพอลิ
เมอรชนิดตางๆ เชน พอลิโอลิฟน พีวีซี พีอีที ยาง ฯลฯ 
ผลิตภัณฑและการตรวจสอบผลิตภัณฑจากพอลิเมอรรี
ไซเคิล 

 The environmental and economic 
importance of polymer recycling; 
identification and sorting methods of 
plastics; physical and chemical 
recycling; compatibility and 
restabilization of plastics; polymer 
recycle and their applications. 

The environmental and economic 
importance of polymer recycling; 
identification and sorting methods of plastics; 
physical and chemical recycling; compatibility 
and restabilization of plastics; polymer recycle 
and their applications. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
27 วศ 331 โลหะวิทยาทางกายภาพ 3 (3-0-6) วศ 201 โลหะวิทยา 2 (2-0-4) 

 MS 331 Physical Metallurgy  MS 201 Metallurgy  
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

 
 
Prerequisite : MS 201 Introduction to 

Materials Science 

วิชาบังคับกอน :  วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน 
หรือตามเงื่อนไขของอาจารย  

                     ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
Prerequisite  :  MS 102 Introduction to  
                     Materials Science or 

Approval by the 
curriculum committee 

     การสกัดโลหะจากสินแร โครงสรางผลึกของ
โลหะ ประเภทของโลหะ สมบัติทางกายภาพของ
โลหะ แผนภาพวัฎภาคของเหล็กคารบอนและ
โลหะผสม แผนภาพการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคท่ี
อุณหภู มิคง ท่ี  แผนภาพเวลา - อุณหภู มิ -การ
เปลี่ยนวัฏภาค กระบวนการทางความรอน การอบ
ชุบ และการประยุกตใชงานของโลหะ 

    ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโลหะ โครงสรางของ
โลหะ ประเภทของโลหะ แผนภาพสมดุลของ
เหล็กคารบอน และโลหะผสม สารละลายของแข็ง 
ปจจัยท่ีกําหนดความสามารถในการละลายของ
โลหะผสม โครงสรางทางจุลภาค เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะในประเทศไทย 

 Extracting metals from ores, crystal 
structure of metals, types of metals, 
physical properties of metals, iron-carbon 
and alloys phase diagram, isothermal 
transformation diagram (IT diagram), time- 
temperature transformation diagram (TTT 
diagram), heat treatment processing and 
metal applications. 

Introduction of metal; structure of 
metal; types of metals; iron-carbon and 
alloys equilibrium phase diagram; solid 
solution; factor determining solubility of 
alloys; microstructure; metallurgy 
technology and industrial in Thailand. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
28 วศ 332 กระบวนการขึ้นรูปโลหะ 3 (3-0-6) วศ 331 การขึ้นรูปโลหะและ

กระบวนการทางความ
รอน 

3 (2-2-5) 

 MS 332 Process Metallurgy  MS 331 Processing of Metals 
and Heat Treatment 

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 331 โลหะวิทยาทางกายภาพ 
Prerequisite  : MS 331 Physical Metallurgy 

วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา 
Prerequisite  : MS 204 Metallurgy 

     กระบวนการผลิ ต โลหะ  การหล อ โลหะ 
โครงสรางของโลหะหลอ กระบวนการข้ึนรูปรอน 
ผลการ ข้ึน รูปร อนต อ โคร งสร า งของ โลหะ 
กระบวนการข้ึนรูปเย็น ผลของการข้ึนรูปเย็นตอ
โครงสรางของโลหะ โลหะผง และการเชื่อม 

     กระบวนการข้ึนรูปรอน ผลการข้ึนรูปรอนตอ
โครงสรางของโลหะ กระบวนการข้ึนรูปเย็น ผล
ของการขึ้นรูปเย็นตอโครงสรางของโลหะ โลหะผง 
และการเชื่อม กระบวนการทางความรอนของ
โลหะ ผลของกระบวนการทางความรอนตอ
โครงสรางทางจุลภาคและสมบัติของโลหะ การ
ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ล ห ะ วิ ท ย า  ก า ร ข้ึ น รู ป โ ล ห ะ 
กระบวนการทางความรอน การทดสอบและ
วิเคราะห 

 Processing of metals, casting of metal 
and alloys, structure of cast metals, hot 
processing and the effect onto the metals 
structure, cold processing and the effect 
onto the metals structure, powder 
metallurgy and welding. 

Processing of metals; hot processing, 
the effect onto the metals structure; cold 
processing, the effect onto the metals 
structure, powder metallurgy; and 
welding,  heat treatment processing of 
metal; the effect of heat treatment on the 
microstructure and properties of metal, 
metallurgy laboratory; metal processing; 
heat treatment; testing and analysis. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
29 วศ 333 การปรับปรุงผิวของโลหะ   3 (3-0-6) วศ 431 การปรับปรุงผิวของโลหะ

และไทรโบโลยี 
3 (3-0-6) 

 MS 333 Surface Modification of 
Metals 

 MS 431 Surface Modification 
of Metals and 
Tribology 

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 331 โลหะวิทยาทางกายภาพ 
Prerequisite  : MS 331 Physical Metallurgy 

วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา 
Prerequisite  : MS 204 Metallurgy 

     เทคนิคการพนเคลือบ ประเภทของเทคนิคการ
พนเคลือบ ข้ันตอนการพนเคลือบ การปรับปรุงผิว
โดยใหความรอน ประเภทของการปรับปรุงผิวโดย
ใชความรอน ข้ันตอนการปรับปรุงผิวโดยใชความ
รอน ขอดีและการประยุกตใชงาน 

     สมบั ติทางกายภาพและเคมีของ พ้ืนผิ ว 
เทคนิคการปรับปรุงผิวโดยใชความรอน การตก
สะสมดวยไอทางเคมี การตกสะสมดวยไอทาง
กายภาพ การตกสะสมดวยพลาสมา เทคนิค
สปตเตอริง ทฤษฏีแรงเสียดทาน กลไกของไทร
โบโลยี ไดแก การสึกหรอ การขัดสี การสึกกรอน 
การหาอัตราการสึกหรอ การทดสอบ วิเคราะห
และการปองกันพ้ืนผิวของโลหะ 

 Introduction to spray techniques, 
process and types of thermal spray; 
improvement of surface by using heat, 
process and types of surface improvement 
techniques, advantages and applications. 

Physical and chemical properties of 
surface, surface modification techniques; 
by using heat, chemical vapor deposition, 
physical vapor deposition, plasma 
deposition, sputtering techniques, and 
applications. friction theory; tribology 
mechanism; wear, adhesion, erosion; wear 
rate; testing; analysis; metal surface 
prevention. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
30 วศ 334 การกัดกรอนและการ

ปองกันการกัดกรอนของ
โลหะ 

3 (3-0-6) วศ 332 การกัดกรอน 3 (3-0-6) 

 MS 334 Corrosion and 
Corrosive Protection of 
Metals 

 MS 332 Corrosion  

 วิชาบังคับกอน : วศ 331 โลหะวิทยาทางกายภาพ 
Prerequisite  : MS 331 Physical Metallurgy 

วิชาบังคับกอน : วศ 204 โลหะวิทยา 
Prerequisite  : MS 204 Metallurgy 

     กลไกการกัดกรอนของโลหะในบรรยากาศ  
การปองกันการกัดกรอนของโลหะ ผลกระทบและ
ขอเสียจากการกัดกรอนของโลหะ การกัดกรอนท่ี
อุณหภูมิสูง 

     พ้ืนฐานเคมีไฟฟา หลักการการกัดกรอน 
กลไกการกัดกรอนของโลหะ การทดสอบ การ
ปองกันการกัดกรอนของโลหะ การหาอัตราการ
กัดกรอน และการประยุกตใชงาน 

 Mechanism of metal in atmosphere, 
protection of metal corrosion, effect and 
disadvantages of metal; corrosion at 
etching temperature. 

Basic of electrochemical; principle of 
corrosion; corrosion mechanism; types of 
corrosions; corrosion testing; corrosion 
prevention; corrosion rate; and 
applications. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
31 วศ 341 เซรามิกสเบื้องตน 3 (3-0-6) วศ 205 เซรามิกส 2 (2-0-4) 

 MS 341 Introduction to 
Ceramics 

 MS 205 Ceramics  

 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 
 
 
Prerequisite :   MS 201 Introduction to   

Materials Science 

วิชาบังคับกอน :  วศ 102 วัสดุศาสตรเบื้องตน
หรือตามเงื่อนไขของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

Prerequisite  : MS 102 Introduction to  
                    Materials Science or    
                    Approval by the 

curriculum    
                    committee 

     อธิบายหลักการ พ้ืนฐานและความเขาใจ
เกี่ยวกับวัสดุเซรามิกสและสมบัติตาง ๆ โครงสราง
ของเซรามิกส ซิลิเกต และแกว การเปลี่ยนเฟส
และปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การแคลไซน การ
ซินเตอรและการเผาใหเกิดเนื้อแกว 

     อธิบายหลักการพ้ืนฐานและความเขาใจ
เกี่ยวกับวัสดุเซรามิกสและสมบัติตางๆ โครงสราง
ของเซรามิกส ซิลิเกต และแกว การเปลี่ยนเฟส
และปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การแคลไซน การ
ซินเตอรและการเผาใหเกิดเนื้อแกว 

 Principle and understanding in ceramics 
and properties; Ceramic, silicate and glass 
structure, Phase transition and solid-state 
reaction; Calcination, sintering and 
vitrification. 

Principle and understanding in 
ceramics and properties; ceramic, silicate 
and glass structure, phase transition and 
solid-state reaction; calcination, sintering 
and vitrification. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
32 วศ 343 แรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) วศ 351 แรอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

 MS 343 Industrial Minerals  MS 351 Industrial Materials    
 วิชาบังคับกอน : วศ 303 การหาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ 2 
 
Prerequisite  : MS 303 Characterization of 

Materials 2 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  
                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  
                    วศ 205 เซรามิกส               
Prerequisite :  MS 203 Polymer or  
                    MS 204 Metallurgy or  

                     MS 205 Ceramics                
     การศึกษา เกี่ ยวกับลักษณะทาง เคมีและ

ก า ย ภ า พ ข อ ง ผ ลึ ก แ ร วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช ใ น
อุตสาหกรรม การเกิดและแรท่ีเกิดรวมกัน แหลง
แรวัตถุดิบในประเทศไทย วิธีการจําแนกชนิดหิน 
แร และอัญมณี และเทคนิคการปรับคุณภาพ
สินแร  

     บทนํา และนิยามเกี่ยวกับแรวิทยา ลักษณะทาง
เคมีและกายภาพของผลึกแร วิธีการจําแนกชนิดแร 
แหลงแรวัตถุดิบในประเทศไทย เทคนิคการปรับ
คุณภาพสินแร  ทิศทางของอุตสาหกรรมแร ใน
ประเทศไทย ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาในภาค
บรรยาย เชน การตรวจสอบและจําแนกชนิดแร
โปรงใสและทึบแสงของแรตางๆ ภายใตกลอง
จุลทรรศน แรชนิดโปรงใส โปรงแสงและทึบแสง ผลกึ
แรกับองคประกอบทางเคมี 

 Chemical and physical character of 
industrial minerals, origination of industrial 
minerals, minerals sources in Thailand, 
techniques for stones, minerals and gems 
identification, treatment techniques for 
improve mineral properties. 

Introduction to mineralogy; chemical and 
physical properties of minerals; mineral 
classification, mineral resources in Thailand, 
techniques for improve mineral properties, 
and current trend industrial minerals in 
Thailand. Laboratory related to lecture, i.e. 
identification and classification of transparent 
and opaque minerals, mineral crystals and 
chemical composition. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
33 วศ 344 เซรามิกสด้ังเดิม 3 (3-0-6) วศ 341 เซรามิกสดั้งเดิม 3 (2-2-5) 

 MS 344 Traditional Ceramics  MS 341 Traditional Ceramics  
 วิชาบังคับกอน : วศ 341 เซรามิกสเบื้องตน 

Prerequisite  : MS 341 Introduction to 
Ceramics 

วิชาบังคับกอน : วศ 205 เซรามิกส 
Prerequisite  : MS 205 Ceramics 

     แนะนําภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส 
ข้ันตอนสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกสชนิดตางๆ โดย
เ ร่ิมจากการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการปรับ
คุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การคํานวณ
สวนผสม การผสมและการทําน้ํ าสลิป การ
วิเคราะหลักษณะน้ําสลิป การข้ึนรูป การเผาและ
การตกแตงหลังเผา การวิเคราะหตําหนิระดับมห
ภาคท่ีเกิดกับผลิตภัณฑ ประเภทของเตาเผาท่ีใช
ในอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาโรงงานเซรามิกส 

     แนะนําภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรา
มิกส ข้ันตอนสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกสชนิด
ตางๆ โดยครอบคลุมการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป 
การเผา และการตกแตงหลังเผา เคลือบเซรามิกส 
การวิเคราะหตําหนิท่ีเกิดกับผลิตภัณฑ ภาคปฏิบัติ
จะเกี่ยวกับวิธีการเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การขึ้น
รู ป  ก า ร เ ผ า  แ ล ะ ก า ร เ ค ลื อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เคร่ืองปนดินเผาชนิดตางๆ รวมท้ังการทดสอบ
สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ และ/หรือการ
เย่ียมชมหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของในรายวิชา 

 Introduce for ceramic industry overall; 
ceramic processing start from raw materials 
selection; treatment and testing, 
calculation of raw materials ratio, mixing 
and casting, slip characterization, forming; 
firing and finishing; macro-defect analysis, 
types of kiln and visit to ceramic industrial. 

Introduce for ceramic industry overall; 
ceramic processing; covering raw material 
preparation, fabrication, firing and finishing; 
ceramics glazing; defect analysis. 
Laboratory course concerning the raw 
material preparation, fabrication, firing and 
glazing; physical properties and analysis 
and/or visit to ceramic industrial 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
34 วศ 345 วิทยาการและเทคโนโลยี

แกว 
3 (3-0-6) วศ 342 วิทยาการและเทคโนโลยี

แกว 
3 (2-2-5) 

 MS 345 Glass Science and 
Technology 

 MS 342 Glass Science and 
Technology 

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 202 ผลึกเชิงเคมีสําหรับวัสดุ
ศาสตร และ  

                    วศ 203 กระบวนการผลิตวัสดุ 
Prerequisite :  MS 202 Crystal Chemistry for 

Materials Science and 
                    MS203 Materials Processing 

วิชาบังคับกอน : วศ 205 เซรามิกส 
 
 
Prerequisite :  MS 205 Ceramics 

     สถานภาพอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
วัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบ และขอกําหนดในการใช
ทรัพยากร การเกิดแกวและโครงสรางของแกว
ออกไซด การหลอมแกว กระบวนการข้ึนรูปแกว
อุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพของแกว 

     สถานภาพอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
วัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบ และขอกําหนดการใช
ทรัพยากร การเกิดแกวและโครงสรางของแกว
ออกไซด การหลอมแกว กระบวนการข้ึนรูปแกว
อุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพของแกว การ
ควบคุมคุณภาพ ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการหลอม
แกวออกไซด  การทดสอบสมบัติทางกายภาพ  
การตรวจสอบตําหนิในผลิตภัณฑ และ/หรือการ
เย่ียมชมหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของในรายวิชา   

 Glass industry; raw materials for glass 
and their specification; formation of glass; 
structure of glass; glass melting; glass 
forming; physical properties of glass. 

Glass industry; raw materials for glass 
and specification; formation of glass; 
structure of glass; glass melting; glass 
forming; physical properties of glass; 
quality control. Experiment on oxide glass 
melting; physical properties testing; 
defects in glass products; laboratory visit. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
35 วศ 351 วัสดุผสม 3 (3-0-6) วศ 206 วัสดุผสม 2 (2-0-4) 

 MS 351 Composites  MS 206 Composites  
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

Prerequisite  : MS 201 Introduction to 
Materials Science 

วิชาบังคับกอน :  วศ 203 พอลิเมอร หรือ 

                     วศ 204 โลหะวิทยา หรือ 

                     วศ 205 เซรามิกส 
Prerequisite :  MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallurgy or 

                     MS 205 Ceramics 
     ทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับวัสดุผสม วัสดุผสมชนิด

ตางๆ กระบวนการผลิตวัสดุผสม และการทดสอบ
เชิงกลของวัสดุผสม  กระบวนการเสริมความ
แข็งแรงโดยใชไฟเบอร ความสําคัญของการวางตัว
ของไฟเบอรและปริมาณ  การผลิตและการ
ประยุกตของพอลิเมอรผสม วัสดุผสมธรรมชาติ
และวัสดุผสมเชิงมหภาค 

     ทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับวัสดุผสมวัสดุผสมชนิด
ตางๆ กระบวนการผลิตวัสดุผสม และการทดสอบ
เชิงกลของวัสดุผสม  กระบวนการเสริมความ
แข็งแรงโดยใชไฟเบอร ความสําคัญของการวางตัว
ของไฟเบอรและปริมาณ วัสดุผสมพอลิเมอร-เมท
ริกซ  วัสดุผสมโลหะ-เมทริกซ วัสดุผสมเซรามิก-
เมทริกซ วัสดุผสมคารบอน-คารบอน วัสดุผสม
ไฮบริด วัสดุผสมนาโน และวัสดุผสมเชิงโครงสราง 

 General theory of composite materials, 
types of composites, composite processing 
and mechanical investigation of 
composites, fiber reinforcement to 
strength improvement, important of fiber 
orientation and quantity, processing and 
applications of polymer composites, 
natural composites and macro-
composites.   

General theory of composite materials; 
types of composites; composite 
processing and mechanical investigation of 
composites; fiber reinforcement to 
strength improvement; important of fiber 
orientation and quantity; polymer-matrix 
composites; metals-matrix composites; 
ceramic-matrix composites; carbon-
carbon composites; nanocomposites and 
structural composites. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
36 วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรา

มิกส 
3 (3-0-6) วศ 441 เทคโนโลยีการผลิตเซรา

มิกส 
3 (2-2-5) 

 MS 441 Ceramics Fabrication 
Technology 

 MS 441 Ceramics Fabrication 
Technology 

 

 วิชาบังคับกอน : วศ 203 กระบวนการผลิตวัสดุ         
หรือ วศ 341 เซรามิกสเบื้องตน 

Prerequisite  : MS 203 Materials Processing 
or MS 341 Introduction to 
Ceramics 

วิชาบังคับกอน : วศ 210 กระบวนการผลิตวัสด ุ
 
Prerequisite  : MS 210 Materials 
Processing 

 ข้ันตอน วิธีการและเทคโนโลยีการผลิตสําหรับ
เซรามิกสข้ันสูง การสังเคราะหผงเซรามิกสดวย
วิธีการไอระเหย โซล-เจล การสเปรยและอ่ืนๆ 
อันตรกิริยาระหวางอนุภาคในคอลลอยดของผง
เซรามิกส หลักการการข้ึนรูปผงเซรามิกสแบบด
รายเพรส เทปคาสติงและเทคโนโลยีการข้ึน
รูปแบบเทปคาสติง พลาสติกฟอรมมิงและการ
ประยุกตทางอุตสาหกรรม การข้ึนรูปแบบเจลคาส
ติงและเทคโนโลยีเจลคาสติง 

     ข้ันตอน วิ ธีการและเทคโนโลยีการผลิต
สําหรับเซรามิกสขั้นสูง การสังเคราะหผงเซรามิกส 
อันตรกิริยาระหวางอนุภาคคอลลอยดในสเลอร่ี
ของเซรามิกส  หลักการการข้ึนรูปผงเซรามิกสแบ
บดรายเพรส เทปคาสติงและเทคโนโลยีการข้ึน
รูปแบบเทปคาสติง พลาสติกฟอรมมิงและการ
ประยุกตทางอุตสาหกรรม การขึ้นรูปแบบเจลคาส
ติงและเทคโนโลยีเจลคาสติง ปฏิบัติการเพ่ือความ
เขาใจและประสบการณในกระบวนการเซรามิกส
ขั้นสูง 

 Advanced ceramics fabrication; 
synthesis of ceramics powder such as 
vapor phase synthesis, sol-gel, spray and 
etc; electrical charges in dispersions; dry 
pressing; plastic forming; tape casting and 
gel casting. 

Advanced ceramic fabrication; 
synthesis of ceramic powder such as vapor 
phase synthesis; sol-gel, spray and etc; 
interaction between colloidal particles in 
ceramic slurry; dry pressing; plastic 
forming; tape casting; gel casting; 
laboratory work providing practical 
understanding and experience in 
advanced ceramic processing. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
37 วศ 444 เทคโนโลยีซีเมนต 3 (3-0-6) วศ 442 เทคโนโลยีซีเมนต 3 (2-2-5) 

 MS 444 Cement technology  MS 442 Cement Technology  
 วิชาบังคับกอน : วศ 301 วัฎภาคสมดุลและการ

เปลี่ยนวัฎภาค 
Prerequisite :  MS 301 Phase Equilibria and 

Phase Transformation 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  

                    วศ 205 เซรามิกส 
Prerequisite  : MS 203 Polymer or  

                    MS 204 Metallurgy or  

                    MS 205 Ceramics 
     ศึกษากระบวนการผลิตซีเมนตและปฏิกิริยาไฮ

เดรชันของซีเมนต โครงสรางภายใน การออกแบบ
สวนผสมซีเมนตและการใชสารผสมเพ่ิม สมบัติ
และปจจัยท่ีมีผลตอคุณสมบัติ และพฤติกรรมของ
ซีเมนตในดานกําลังและความคงทน พฤติกรรม
เม่ือเกิดการประลัย และวิบัติ และวัสดุทดแทน
ซีเมนต 

     ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ซี เ ม น ต แ ล ะ
ปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนตโครงสรางภายใน
การออกแบบสวนผสมซีเมนตและการใชสารผสม
เพ่ิมสมบัติและปจจัยท่ีมีผลตอคุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของซีเมนตในดานกําลังและความ
คงทน พฤติกรรมเม่ือเกิดการประลัย และวิบัติ 
และวัสดุทดแทนซีเมนตภาคปฏิบัติจะเกี่ยวกับ
อัตราสวนน้ําตอซีเมนต ความขนเหลว เวลากอตัว 
ระยะเวลาการบม  และ /หรือการ เ ย่ี ยมชม
หองปฏิบัติการเครื่องมือท่ีเกี่ยวของในรายวิชา 

 Cement processing with its hydration 
reaction and the microstructure of cement; 
chemical, physical and mineralogical 
transformation from raw mix to cement 
clinker; the effect of additives for cement 
structure; properties and effect of 
properties; the study on fracture and 
failure behavior of cements; cement 
substitution materials. 

Cement processing with its hydration 
reaction and the microstructure of 
cement; chemical, physical and 
mineralogical transformation from raw mix 
to cement clinker; the effect of additives 
for cement structure; properties and effect 
of properties; the study on fracture and 
failure behavior of cements; cement 
substitution materials; practical section 
about water/cement ratios; consistency; 
setting time; curing time; visiting the 
laboratory instruments involved in the 
course. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 
38 วศ 463 วัสดุท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
3 (3-0-6) วศ 452 วัสดุท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
3 (3-0-6) 

 MS 463 Eco Materials  MS 452 Eco Materials  
 วิชาบังคับกอน : วศ 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 

Prerequisite  : MS 201 Introduction to 
Materials Science 

วิชาบังคับกอน : วศ 203 พอลิเมอร หรือ  

                    วศ 204 โลหะวิทยา หรือ  

                    วศ 205 เซรามิกส 
Prerequisite  : MS 204 Polymer or  

                    MS 205 Metallugy or  

                    MS 206 Ceramics 
     พัฒนากา ร  ค ว ามสํ า คัญของ วั ส ดุ  และ

กระบวนการผลิตวัสดุ: วัสดุท่ีนํากลับมาใชใหม 
วัสดุท่ีสามารถใชซํ้าได วัสดุท่ีสามารถยอยสลาย
ตามธรรมชาติ วัสดุกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
วัสดุกับการเกษตร และวัสดุทางการแพทย 

     นิยามของวัสดุ ท่ี เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม 
พัฒนาการ และกระบวนการผลิตวัสดุ  วัสดุท่ีนํา
กลับมาใชใหม วัสดุท่ีสามารถใชซํ้าได การลดการ
ใชวัสดุ วัสดุท่ีสามารถยอยสลายตามธรรมชาติ 
และวัสดุกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 Evolutions; important and processing for 
materials; recycle materials; reused 
materials; biodegradable materials; 
materials with less rare materials and with 
less energy-consuming; materials for 
agriculture and materials for medical. 

The definition of eco materials;  
evolutions and processing for materials;  
recycle materials; reused materials; 
reduced materials; biodegradable 
materials; materials with less rare 
materials and with less energy-consuming 
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เอกสารแนบ 4 
 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเรวดี วงศมณีรุง 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rewadee Wongmaneerung 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-873830   โทรสาร  : 053-873827  
  E-mail Address : re_nok@yahoo.com   
   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) สารเซรามิกสในระบบอิเลก็โทรเซรามิกส 
 2) เทคนิคการเตรียมสารเซรามิกสในระบบอิเล็กโทรเซรามกิส 
 3) เทคนิคการเตรียมสารเซรามิกสนาโนคอมโพสิต 

 
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2551-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 

   



มคอ. 2 
 

170 

5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีซิลิกอนแบบเน้ือพรุนจากเปลือกไข 

3 ชนิด สําหรับกระดูกเทียม สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2560 

หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐวัสดุผสมเชิงโครงสรางระหวางจีโอพอลิเมอรและตัวเสริมแรง
เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานโครงสรางแบบ Green Building สนับสนุนทุนโดย 
ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย: การศึกษาอิทธิพลของสารแมเหล็กชนิด M-Hexaferrite ตอสมบัติของเซรา
มิกไฮดรอกซีอะพาไทต สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย: การศึกษาโครงสรางและสมบัติแมเหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอรไรทที่
เจือดวยซิงคและเซอรโคเนียมเพ่ือใชเปนวัสดุแมเหล็กถาวร สนับสนุนทุนโดย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2556 

หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอรและมัล
ติเฟรโรอิก สนับสนุนทุนโดยสํานักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) ทุนประจําป  2556 

  
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีซิลิกอนแบบเน้ือพรุนจากเปลือกไข 

3 ชนิด สําหรับกระดูกเทียม สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2560 

หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐวัสดุผสมเชิงโครงสรางระหวางจีโอพอลิเมอรและตัวเสริมแรง

เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานโครงสรางแบบ Green Building สนับสนุนทุนโดย 

ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย: การศึกษาอิทธิพลของสารแมเหล็กชนิด M-Hexaferrite ตอสมบัติของเซรา

มิกไฮดรอกซีอะพาไทต สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย: การศึกษาโครงสรางและสมบัติแมเหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอรไรทที่

เจือดวยซิงคและเซอรโคเนียมเพ่ือใชเปนวัสดุแมเหล็กถาวร สนับสนุนทุนโดย คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2556 

หัวหนาโครงการวิจัย: การประดิษฐและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอรและมัล

ติเฟรโรอิก สนับสนุนทุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนประจําป 

2556 
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7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Wongmaneerung, R., Tipakontitikul, R., Jantaratana, P., Bootchanont, A., 

Jutimoosik, J., Yimnirun, R. and Ananta, S. (2016). Structure and phase 
formation behavior and dielectric and magnetic properties of lead iron 
tantalate-lead zirconate titanate multiferroic ceramics. Materials Research 
Bulletin, 75, 91-99. 

Wongmaneerung, R. (2016). Effect of substitution of Zn2+ and Zr4+ on structural 
and magnetic properties of BaFe12O19 powders. Key Engineering Materials, 
690, 76-80. 

Wongmaneerung, R., Jantaratana, P., Yimnirun, R. and Ananta, S. (2014 ). Phase 
formation, microstructure and magnetic properties of (1−x)BiFeO3–

x(0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.1PbTiO3) system. Ceramics International, 40, 2299-
2304. 

Wongmaneerung, R., Padchasri, J., Tipakontitikul, R., Loan, T.H., Jantaratana, P., 
Yimnirun, R. and Ananta, S., (2014 ). Phase formation, dielectric and 
magnetic properties of bismuth ferrite-lead magnesium niobate 
multiferroic composites. Journal of Alloys and Compounds, 608, 1-7. 

 
Wongmaneerung, R., Jantaratana, P., Yimnirun, R. and Ananta, S. (2013). Phase 

formation and magnetic properties of bismuth ferrite-lead titanate 
multiferroic composites. Journal of Superconductivity and Novel 
Magnetism, 26, 371-379. 

Wongmaneerung, R., Yimnirun, R. and Ananta, S. (2013). Thermal expansion and 
polarization behavior in lead titanate/zinc oxide nanocomposite 
composites. Key Engineering A, 547, 107-113. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 

  

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา วศ341 เซรามิกสเบ้ืองตน 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนิตยา ตาแมกง 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Nittaya Tamaekong 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม   50290  
  โทรศัพท : 053-873830    โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address: tamaekong.nittaya@gmail.com  
   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยแมโจ 2550 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) การสังเคราะหอนุภาคนาโน วัสดุผสม ฯลฯ 
 2) การผลิตตัวตรวจจับแกสทีเ่ปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม ทัง้ภาคอุตสาหกรรมและเกษตร 
  
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2554 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย การประดิษฐและพัฒนาอุปกรณตรวจวัดแกสในอุตสาหกรรมสัตวของอนุภาค

นาโน พี-คอปเปอรออกไซด/เอ็น-ซิงกออกไซด และ คอร-เชล เสนลวดนาโนของ พี-
คอปเปอรออกไซด/เอ็น-ซิงกออกไซดทุน สนับสนุนทุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย การตรวจสอบปริมาณแกสแอมโมเนียที่เปนพิษจากอุตสาหกรรมเกษตรดวย
เซ็นเซอรที่ประดิษฐจากอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซดที่อุณหภูมิตํ่า สนับสนุนทุนโดย 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2556 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 - 
  
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Inyawilert, K. Channei, D. Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Tuantranont, 

A. Phanichphant, S. (2016). Pt-doped In2O3 nanoparticles prepared by 
flame spray pyrolysis for NO2 sensing. Journal Nanoparticles Research, 
18(40), 1-17. 

Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Tuantranont, A. Phanichphant, S. (2014). 
NO2 sensing properties of flame-made MnOx-loaded ZnO-nanoparticle 
thick film. Sensor and Actuators B: Chemistry, 204, 239–249.  

Tamaekong, N. Samerjai, T. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Phanichphant, S. (2014). 
The Effect of Mn on FSP-made ZnO nanoparicles for Flammable Gases 
Detection. Journal Nanoscience Nanotechnology, 14, 7760–7764. 

 Samerjai, T. Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Phanichphant, S. (2014). 
CO Detection of Hydrothermally Synthesized Pt-loaded WO3 Films. Journal 
Nanoscience Nanotechnology, 14, 7763–7767.  

Tamaekong, N. Liewhiran, C. Phanichphant, S. (2014). Synthesis of Thermally 
Spherical CuO Nanoparticles. Journal Nanomaterials, 1–5.  

Samerjai, T. Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Phanichphant, S. (2014). 
NO2 gas sensingof flame-made Pt-loaded WO3 thick films. Journal Solid 
State Chemistry, 214, 47–52.  

Liewhiran, C. Tamaekong, N. Wisitsoraat, A. Tuantranont, A. Phanichphant, S. (2014). 
The effect of Pt nanoparticles loading on H2 sensing properties of flame-
spray-made SnO2 sensing films. Materials Chemistry Physic, 147, 661–672.  
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Liewhiran, C. Tamaekong, N. Wisitsoraat, A. Tuantranont, A. Phanichphant, S. (2013). 
Ultra-sensitive H2 sensors based on flame-spray-made Pd-loaded SnO2 
sensing films. Sensor and Actuators B: Chemistry, 176, 893–905.  

 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ(5 ปยอนหลงั) 
 - 

 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(5 ปยอนหลัง) 
 Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Varith, J. Phanichphant, S. (2014). α- 

Fe2O3 thick film for NH3 gas sensing at room temperature. Proceeding of  
Tokyo International Conference on Engineering and Applied Sciences: 
TICEAS 2014 (pp. 334–343).  Tokyo, Japan. 

Samerjai, T. Tamaekong, N. Liewhiran, C. Wisitsoraat, A. Phanichphant, S. (2012). Pt-
loaded WO3 Thick Films for NO2 Gas sensing. Proceeding of  The 14th 
International Meeting on Chemical Sensors : IMCS 2012  (pp.754–757). 
Nuremberg, Germany. 

 
10. ผลงานอ่ืนๆเชน ตํารา บทความ สิทธบิัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายธวัฒน สรอยทอง 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Tawat Soitong 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม   50290  
  โทรศัพท : 053-873830   โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address : stawat@gmail.com 
   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) พอลิเมอรคอมโพสิต 
 2) พอลิเมอรยอยสลายได 
  
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2553-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
  
5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมฟลมพอลิไวนิลคลอไรดยอยสลายไดดวยเสนใยนาโนไททาเนียม

ไดออกไซด สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแม
โจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมเยื่อเลือกผานพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมดที่ปรับปรุงดวยทอนาโน
คารบอนสําหรับการแยกกาซคารบอนไดออกไซดออกจากกาซมีเทน สนับสนุนทุนโดย  
ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2558 
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หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมฟลมพอลิพรอพิลีนที่สลายไดดวยแสง สนับสนุนทุนโดย  
ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย: การผลิตพลาสติกยอยสลายไดจากขยะพลาสติกพอลิเทิลีน สนับสนุนทุน
โดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2556 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 - 

 

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Soitong, T. (2015). Mechanical and thermal properties of hemp fiber reinforced  

            high density polyethylene composites. Key Engineering Materials, 659, 
441-445. 

 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 
 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 ธวัฒน สรอยทอง. (2558). การยอยสลายทางแสงของวัสดุผสมพอลิพรอพิลีน. ใน การประชุม 

             วิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2558 (น. 174-180). เชียงใหม: ศูนยการศึกษา
และฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ. 

เบญจวรรณ พันธุรัตน, และธวัฒน สรอยทอง. (2556). สมบัติความเหนียวของวัสดุประกอบ   
             อีพอกซี่ที่เสริมแรงดวยเสนใยมะพราว. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย 

ครั้งที่ 5 (น. 336-140). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.  
 Intarakummerd, N. and Soitong,  T. (2014). Study of Photodegradable Recycle  

             Polyethylene by an Addition of Poly(Ethylene Oxide) Microcapsule         
Containing TiO2. Proceeding of The 8th International Conference on 
Materials Science and Technology (pp.197). Bangkok, Thailand: Swissotel 
Le Concorde.  

Soitong, T. and Intarakummerd,  N. (2014). Mechanical and Thermal Properties of 
Hemp Fiber Reinforced High Density Polyethylene Composite. Proceeding 
of The 8th International Conference on Materials Science and Technology 
(pp.295). Bangkok, Thailand: Swissotel Le Concorde.  

Phonchaiwiriyakon, L. and  Soitong, T. (2013). Mechanical Properties of Hemp  
          Fiber Reinforced High Density Polyethylene Composites. Proceeding of the 

39th Congress on Science and Technology of Thailand (pp.412-416). 
Thailand: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC).  

   

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุภาพร  ดาวทอง 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Suphaporn  Daothong 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม       50290  
  โทรศัพท : 053-873830    โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address : sd.daothong@gmail.com 
   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
วท.บ. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี 
 2) วัสดุพรุนและวัสดุดูดซับ 
 3) เซลลแสงอาทิตย 
  
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2553-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
   
   
5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย: วัสดุผสมพอลีเอทิลีนและทอนาโนคารบอนสําหรับเปนขั้วเคานเตอรสําหรับ

เซลลแสงอาทติยชนิดสียอมไวแสง สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559 
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หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมและสมบัติการเรงปฏิกิริยาดวยแสงของวัสดุผสม Cu-TiO/2 
MWCNT สนับสนุนทุนโดย ทนุอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแม
โจ ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย: การสังเคราะหและการปลดปลอยอิเล็กตรอนของเข็มขัดนาโนทังสเตน
ออกไซด สนับสนุนทุนโดย ทนุอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ทุนประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย: การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติทางแสงของไทเทเนียมไดออกไซดเจือดวย
โคบอลต สนับสนุนทุนโดย ทนุอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ทุนประจําป 2556 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
       - 
  

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Chuminjak, Y., Daothong, S., Reanpang, P., Mensing, J.P., Phokharatkul, D., 

Jakmunee, J., Wisitsoraat, A., Tuantranont, A and Singjai, P. (2015). 
Electrochemical energy-storage performances of nickel oxide films 
prepared by a sparking method. RSC Advances, 5(83), 67795-67802. 

Ruiz-Soria, G., Daothong, S., Pichle,r T., Ayala, P. (2013). Spectroscopic study of the 
diameter distribution of B-doped single-walled carbon nanotubes. Physica 
status solidi (b), 249, 2469–2472. 

  
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
      - 
  

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 Pleengsanthia, K., Daothong, S. (2016). Effect of polyethylene glycol on the 

performance of dye-sensitized solar cells. Proceedings of 54 Kasetsart 
university annual conference (pp. 151). Bangkok, Thailand: Kasetsart 
University.  

Buaban, P., Pinyat, A., Daothong, S. (2016). The mechanical properties of multi-
walled carbon nanotubes/linear low density polyethylene composites. 
Proceedings the 8th Science Research Conference (pp.114). Phayao, 
Thailand: University of Phayao.  

 Chumnisungnoen, P., Daothong, S. (2015). The effect of hydrogen peroxide on the 
multiwalled Carbon nanotubes structures. Proceedings of 53 Kasetsart 
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university annual conference (pp. 252). Bangkok, Thailand: Kasetsart 
University. 

Pinyat, A., Daothong, S. (2015). Preparation of carbon nanotubes and titanium 
dioxide nanotubes composite for photocatalytic application. Proceedings 
the 7th National Science Research Conference (pp. 1). Phisanulauk, 
Thailand: Naresuan University.  

Daothong, S., Duangdok, P., Tajina, W., Chuminjak, Y., Songmee, N., Singjai, P. (2014). 
Solution-based synthesis of cobalt-doped TiO2 nanoparticles. Proceedings 
of the 31st MST Annual Conference (pp. 116). Nakhonratchasima, Thailand: 
Suranaree University of technology. 

Tajina, W., Duangdok, P., Daothong, S. (2014). Synthesis and crystal structure of WO2 
nanobelts. Proceedings of the 6th National Science Research Conference 
(pp. 365). Chon Buri, Thailand: Burapha University. 

Laopayom, K., Choommongkol, V., Daothong, S. (2013). Preparation of MWCNTs 
Functionalization by Acidic Oxidation Method. Proceedings of the 30th MST 
Annual Conference (pp. 168). Chanthaburi, Thailand : Burapha University.  

Jomjai, R., Thapsukhon, B., Daothong, S. (2013). Preparation of Titanium (II) Sulfate 
Thin Film by Spin-coating. Proceedings of the 30th MST Annual Conference 
(pp.165). Chanthaburi, Thailand: Burapha University,  

Srithong, S., Choommongkol, V., Daothong, S. (2013). Preparation and 
characterization of Co3O4 nanoparticles. Proceedings of the 30th MST 
Annual Conference (pp.167). Chanthaburi, Thailand: Burapha University.  

Daothong, S., Chuminjak, Y., Songmee, N., Singjai, P. (2013). Fe/MgO catalyst support 
precursor for the growth of single wall carbon nanotubes. Proceedings of 
the 30th MST Annual Conference (pp. 117). Chanthaburi, Thailand: Burapha 
University. 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

  
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2554-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนิตยา  ใจทนง 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Nittaya  Jaitanong 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม   50290  
  โทรศัพท : 053-873830   โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address : nittaya_ja@mju.ac.th 
   
2. ประวัติการศึกษา 

  

 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 
วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
วท.บ. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

   
3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) เทคโนโลยีซเีมนตและวัสดุปอซโซลาน 
 2) วัสดุผสมโดยมีปูนซีเมนตเปนวัสดุหลัก 
 3) วัสดุทดแทนปูนซีเมนตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 4) เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกสําหรับตัวตรวจจับในงานโครงสราง 

5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลงั)  

 หัวหนาโครงการวิจัย: การผลิตวัสดุผสมซีเมนตปอซโซลาน/เซรามิก/พอลิเมอรเพ่ือประยุกตใช      
ในการตรวจสอบโครงสราง สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2560 

mailto:nittaya_ja@mju.ac.th
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หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาสมบัติเชิงกลของปูนซีเมนตปอซโซลานโดยมีนํ้ายางรรมชาติเปน
สารผสมเพ่ิม สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยแม
โจ ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนตเปนฐานกับเซรามิก      
เพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟนออกไซดและพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรดเพ่ือการนําไป
ระยุกตใชเปนตัวตรวจวัดโครงสรางฉลาดสนับสนุนทุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.) ทุนประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย: การเตรียมและสมบัติทางไฟฟาของวัสดุผสมซีเมนตแกลบ-เซรามิกเพียโซอิ
เล็กทริก สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ทุนประจําป 2556 

  
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 Chaipanich, A., Zeng, H.R., Li, G.R., Yin, Q.R., Yimnirun, R., Jaitanong, N. (2016). 

Piezoelectric Force Microscope Investigation and Ferroelectric Hysteresis 
Behavior of High Volume Piezoelectric Ceramic in 0–3 Lead Zirconate 
Titanate-Cement Composites. Ferroelectrics, 492, 54–58. 

Jaitanong, N., Wongdamnern, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2015). Stress-
Dependent Scaling Behavior of Ferroelectric Hysteresis Loop in 0–3 PZT-
Cement Composites. Ferroelectrics, 487, 26–33. 

Jaitanong, N.,  Chaipunti, T. (2015).  Physical and Mechanical Properties of 
Cement/Natural rubber latex/Rice Husk Ash Composites. Applied 
Mechanics and Materials, 804, 124-128.  

Jaitanong, N., Chaipanich, A. (2015). Microstructure and Dielectric Properties of 0-3 
Cement/Rice Husk Ash-Lead Niobate Zirconate Titanate Ceramic 
Composites. Applied Mechanics and Materials, 804, 119-123.  

Jaitanong, N., Yimnirun, R., Zeng, H.R., Li, G.R., Yin, Q.R.,   Chaipanich, A. (2014). 
Piezoelectric properties of cement based/PVDF/PZT composites. 
Materials Letters, 130(1), 146–149. 

Chaipanich, A., Rianyoi,R.,  Potong,R.,  Jaitanong, N. (2014). Aging of 0–3 piezoelectric 
PZT ceramic–Portland cement composites. Ceramics International, 40(8), 
13579–13584. 

Jaitanong, N., Zeng, H. R., Li, G.R., Yin, Q. R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2013). 
Investigations on morphology and domain configurations in 0–3 Lead 
Magnesium Niobate Titanate–Portland cement composites by SEM and 
PFM. Ferroelectrics, 455, 111-116. 
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Jaitanong, N., Vittayakorn, W.C., Zeng, H.R., Yin, Q.R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. 
(2013).Piezoelectric properties and domain configurations of PZT ceramic 
with  NiO addition.  Integrated Ferroelectrics, 149,95-101. 

Chaipanich, A., Rianyoi, R.,  Potong, R.,  Jaitanong, N., Chindaprasirt, P. (2013). 
Compressive Strength and Microstructure of 0–3 Lead Zirconate Titanate 
Ceramic-Portland Cement Composites. Ferroelectrics, 457, 53-61. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Jaitanong, N., Wongdamnern, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2015). Stress-

Dependent Scaling Behavior of Ferroelectric Hysteresis Loop in 0–3 PZT-
Cement Composites. Ferroelectrics, 487, 26–33. 

Jaitanong, N.,  Chaipunti, T. (2015).  Physical and Mechanical Properties of 
Cement/Natural rubber latex/Rice Husk Ash Composites. Applied 
Mechanics and Materials, 804, 124-128.  

Jaitanong, N., Chaipanich, A. (2015). Microstructure and Dielectric Properties of 0-3 
Cement/Rice Husk Ash-Lead Niobate Zirconate Titanate Ceramic 
Composites. Applied Mechanics and Materials, 804, 119-123.  

Jaitanong, N., Yimnirun, R., Zeng, H.R., Li, G.R., Yin, Q.R.,   Chaipanich, A. (2014). 
Piezoelectric properties of cement based/PVDF/PZT composites. 
Materials Letters, 130(1), 146–149. 

Jaitanong, N., Zeng, H. R., Li, G.R., Yin, Q. R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2013). 
Investigations on morphology and domain configurations in 0–3 Lead 
Magnesium Niobate Titanate–Portland cement composites by SEM and 
PFM. Ferroelectrics, 455, 111-116. 

Jaitanong, N., Vittayakorn, W.C., Zeng, H.R., Yin, Q.R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. 
(2013).Piezoelectric properties and domain configurations of PZT ceramic 
with NiO addition. Integrated Ferroelectrics, 149, 95-101. 

 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 
  

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 Jaitanong, N., Wongdamnern, N., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2015). Stress-

Dependent Scaling Behavior of Ferroelectric Hysteresis Loop in 0–3 PZT-
Cement Composites. Ferroelectrics, 487, 26–33. 
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Jaitanong, N.,  Chaipunti, T. (2015).  Physical and Mechanical Properties of 
Cement/Natural rubber latex/Rice Husk Ash Composites. Applied 
Mechanics and Materials, 804, 124-128.  

Jaitanong, N., Chaipanich, A. (2015). Microstructure and Dielectric Properties of 0-3 
Cement/Rice Husk Ash-Lead Niobate Zirconate Titanate Ceramic 
Composites. Applied Mechanics and Materials, 804, 119-123.  

Jaitanong, N., Zeng, H. R., Li, G.R., Yin, Q. R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. (2013). 
Investigations on morphology and domain configurations in 0–3 Lead 
Magnesium Niobate Titanate–Portland cement composites by SEM and 
PFM. Ferroelectrics, 455, 111-116. 

Jaitanong, N., Vittayakorn, W.C., Zeng, H.R., Yin, Q.R., Yimnirun, R., Chaipanich, A. 
(2013). Piezoelectric properties and domain configurations of PZT ceramic 
with NiO addition. Integrated Ferroelectrics, 149, 95-101. 

  

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศุภรัตน นาคสิทธิพันธุ 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Suparut Narksitipan 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ   
  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม         

50290 
  โทรศัพท : 053-873830 โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address : n_suparut@yahoo.com   

 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
วท .ม.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547 
วท .บ.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) การสังเคราะหและหาลักษณะเฉพาะฟลมเคลือบบนผวิโลหะดวยวิธีทางกายภาพ  
 2) การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมซีเมนตและโลหะออกไซด 
  

4. ประวัติการทํางาน 
ป พ .ศ.  ตําแหนง 

 2551 – ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

   

5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย : การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต/ซิงคออกไซด/เสนใยแกวเพ่ือทําความสะอาดตัวเอง

และเปนฉนวนกันความรอนสําหรับสิ่งกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทุนประจําป 2560 
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หัวหนาโครงการวิจัย : การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของแอกทีฟโฟโตแคตาไลติคซีเมนต 
สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 
2559 

หัวหนาโครงการวิจัย : การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต/ซิงคออกไซด/เสนใยแกวเพ่ือทําความสะอาดตัวเอง
และเปนฉนวนกันความรอนสําหรับสิ่งกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนทุนโดย 
ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย : การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของแอกทีฟโฟโตแคตาไลติคซีเมนต         ทุน
ประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาเทคนิคพลาสมาและอิทธิพลของพลาสมาตอโครงสรางและสมบัติ
ของฟลมซิงคออกไซด สนับสนุนทุนโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุน
ประจําป 2556 

 
 ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 - 

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Narksitipan, S. (2016). The Influence of Nitrogen Plasma on Crystalline Structure and 

Optical Properties. Materials Science Forum, 883, 23-26. 
 Narksitipan, S. and Awirut, T. (2015). Characterization and Optical Properties of Zinc 

Oxide Films Prepared by Microwave Technique. Applied Mechanics and 
Materials, 804, 7-11. 

Kaewgabkam, N., Jaitanong, N. and Narksitipan, S. (2015). Preparation and 
Characterization of Cement-TiO2 Composites. Applied Mechanics and 
Materials, 804, 133-136. 

Patomnetikul, C., Thongtem, S. and Narksitipan, S. (2014). Characterization of GO and 
TiO2-GO Composites Prepared by using Microwave Technique. Proceeding of 
SPIE, 9234, 923406-2.  

Narksitipan, S. and Thongtem, S. (2014). Synthesis and Characterization of Transparent 
Graphene Oxide Nanosheets. Ferroelectrics Letters Section, 41, 94-99.  

Narksitipan, S. (2013). Synthesis and characterization of transparent graphene oxide 
nanosheets. Ferroelectrics, 456(1), 113-119.  

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
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Narksitipan, S. and Awirut, T. (2015). Characterization and Optical Properties of Zinc 

Oxide Films Prepared by Microwave Technique. Applied Mechanics and 
Materials, 804, 7-11. 

Kaewgabkam, N., Jaitanong, N. and Narksitipan, S. (2015). Preparation and 
Characterization of Cement-TiO2 Composites. Applied Mechanics and 
Materials, 804, 133-136. 

Patomnetikul, C., Thongtem, S. and Narksitipan, S. (2014). Characterization of GO and 
TiO2-GO Composites Prepared by using Microwave Technique. Proceeding of 
SPIE, 9234, 923406-2. 

Narksitipan, S. and Thongtem, S. (2014). Synthesis and Characterization of Transparent 
Graphene Oxide Nanosheets. Ferroelectrics Letters Section, 41, 94-99.  

Narksitipan, S. (2013). Synthesis and characterization of transparent graphene oxide 
nanosheets. Ferroelectrics, 456(1), 113-119.  

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 

 
- 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุพัตรา วงศแสนใหม 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Supattra Wongsaenmai 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม  50290 
  โทรศัพท : 053-873830 โทรสาร  : 053-873827 
  E-mail Address : wongsaenmai@yahoo.com 

 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 
วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) Materials Processing 
 2) Ferroelectricity 
 3) Electrical Measurement 

 
4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2551 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
   
   
5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 - 
  

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

mailto:wongsaenmai@yahoo.com
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 หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคารบอนไดออกไซดดวยเซรามิกพรุน
ออธอไทเทเนต สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
แมโจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคารบอนไดออกไซดดวยเสนใยนาโน
แบเรียมออธอไทเทเนต สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2558 

หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคารบอนไดออกไซดดวยผงนาโน
แบเรียมออธอไทเทเนต สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาวัสดุดูดซับคารบอนไดออกไซดจากผงแบเรียมออธอไทเทเนต 
สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุน
ประจําป 2556 

หัวหนาโครงการวิจัย: การศึกษาโครงสรางและสมบัติทางไฟฟาของสารเซรามิก (x)BiFeO3-(1-
x)(K,Na,Li)NbO3 สนับสนุนทุนโดย สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป 2556 

  
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Iamsasri, T., Tutuncu, G,. Uthaisar, C., Wongsaenmai, S., Pojprapai, S., and  Jones, J. 

L. (2015). Electric Field-Induced Phase Transitions in Li-modified 
Na0.5K0.5NbO3 at the Polymorphic Phase Boundary. Journal of Applied 
Physics, 117 (2), 24101-24109.  

Laoratanakul, P., Yimnirun, R. and Wongsaenmai, S. (2014). Effects of Dopants on 
Phase Formation and Microstructure of Bismuth Sodium Titanate-
Potassium Sodium Niobate Ceramics. Ferroelectric, 458, 214-220. 

Wongsaenmai, S., Maensiri, S., and Yimnirun, R. (2014). Effects of Manganese 
Addition on Phase Formation Behavior and Dielectric Properties of 
((K0.5Na0.5)0.935Li0.065)NbO3 Ceramics. Key Engineering Materials, 608, 206-
211.  

Kanchiang, K., Pramchu, S., Wongsaenmai, S., Yimnirun, R. and  Laosiritaworn, Y. 
(2014).  X-Ray Absorption Spectroscopy Analysis of the Effect of MnO2 
Doping on Local Structure of ((K0.5Na0.5)0.935Li0.065)NbO3 Ceramics. Integrated 
Ferroelectrics, 155, 106–110. 

Wongsaenmai, S., Unruan, M., and Yimnirun, R. (2013). Dielectric Properties of 
(Ka0.5Na0.5)0.93Li0.07NbO3 Ceramics Under Compressive Stress. Ferroelectric 
Letters Section, 40, 71-76. 

 
 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

http://scitation.aip.org/content/contributor/AU1051130;jsessionid=1prpnqhfzrp09.x-aip-live-02
http://scitation.aip.org/search?value1=Goknur+Tutuncu&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
http://scitation.aip.org/search?value1=Chunmanus+Uthaisar&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU1063305;jsessionid=1prpnqhfzrp09.x-aip-live-02
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0050453;jsessionid=1prpnqhfzrp09.x-aip-live-02
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU1112199;jsessionid=1prpnqhfzrp09.x-aip-live-02
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 - 
  
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 สุพัตรา วงศแสนใหม และ กนกกร คําสอน ) .2559 .( การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของ

เซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 (น. 1885-1893). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราช
ธานี .  

สุพัตรา วงศแสนใหม และ วัชรินทร เหลี่ยมเจริญ. (2559). ผลของขนาดอนุภาคพอลิเมทิลเมทา
ไครเลตตอเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 (น. 1894-1904). อุบลราชธานี: 
มหาวิทยาลัยราชธานี. 

สุพัตรา วงศแสนใหม ).2559) .การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเสนใย Ba2TiO4/PVP 
ดวยอิเล็กโตรสปนน่ิงในประชุมวิชาการ ลําปางวิจัยครั้งที่ 2 (น. 526-533). ลําปาง: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

สุพัตรา วงศแสนใหม ) .2558 .( การสังเคราะหผงนาโนแบเรียมออธอไทเทเนตดวยเทคนิคโชล-เจล.
ใน การประชุมวิชาการ ประจําป 2558 .เชียงใหม: ศูนยการศึกษาและฝกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 
  
10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 
 

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนภัสถ จันทรม ี

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Napat Chantaramee 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ   
  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-873830   โทรสาร  : 053-873827  
  E-mail Address : napat@mju.ac.th   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
D.Eng. Materials Science Nagaoka University of Technology Japan 2551 
วท .ม.  ฟสิกสประยุกต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 
วท .บ.  วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2537 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) การผลิตและขึ้นรูปดวยวิธีเทปคาสติง เจลคาสติง การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

เซรามิกโดยเฉพาะการขึ้นรูปเซรามิกแผนบาง 
 2) การสังเคราะหและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
 3) สมบัติเชิงกลของวัสดุ 
  
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ .ศ.  ตําแหนง 

 2551- ปจจุบัน 
 

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 2557-2559 กรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 ผูรวมโครงการวิจัย: ผลของวัสดุรองรับประเภทโลหะในเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงแบบโคงงอ

ได สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุน
ประจําป 2560 



มคอ. 2 
 

191 

หัวหนาโครงการวิจัย: การผลิตกลาสเซรามิกจากสวนผสมของเศษแกว เปลือกไข และเพอรไลต 
สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 
2560 

ผูรวมโครงการวิจัย: การปรับปรุงวอลลาสโทไนตเพ่ือใชเปนตัวเรงปฎิกิริยาในการเตรียมไบโอดีเซล 
สนับสนุนทุนโดย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559 

หัวหนาโครงการวิจัย: ผลกระทบของระบบการคงรูปยางดวยกํามะถันที่มีตอสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุผสมระหวางดินและนํ้ายางคอมปาวด สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2558 

ผูรวมโครงการวิจัย: การสังเคราะหแคลเซียมซิลิเกตจากหอยเชอรี่และแกลบขาวเพ่ือใชเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาในไบโอดีเซล สนับสนุนทุนโดย ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2557 

ผูรวมโครงการวิจัย: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลในยางคงรูปลดกลิ่นโดยใชสารตัวเติมผสม สนับสนุนทุน
โดย โครงการวิจัยแหงชาติ: ยางพารา ฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  ทุนประจําป 2557 

หัวหนาโครงการวิจัย:  เรื่องการสังเคราะหและการตรวจลักษณะเฉพาะของวอลลาสโทไนตที่เตรียม
จากเพอรไลตและเปลือกไขเหลือทิ้งดวยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง สนับสนุนทุนโดย 
ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2556 

 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 - 
  
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Chantaramee, N., Kaewpoomee, P. and Puntharod, R. (2016). Utilization of expanded 

perlite as a source of silica for synthesizing wollastonite by solid state 
reaction. Key Engineering Materials, 690, 143-149.  

Rattanaplome, T., Pornprasit, P. and Chantaramee, N. (2015). The potential of perlite 
as an odour-adsorbing filler in natural rubber vulcanizates. Macromolecular 
Symposia, 354, 197-206. 

Phuttawong, R., Chantaramee, N., Pookmanee, P. and Puntharod, R. (2015). Synthesis 
and characterization of calcium silicate from rice husk and shell of snail 
pomacea canaliculata by solid state reaction. Advanced Materials Research. 
1103, 1-7.  

Puntharod, R., Sankram, C., Chantaramee, N., Pookmanee, P. and Haller, K. J. (2013). 
Synthesis and characterization of wollastonite from egg shell and diatomite 
by the hydrothermal method. Journal of Ceramic Processing Research. 14, 
198-201.  
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8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 - 

 
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 
ปฎิภาณ หนักคํา, พรพิมล เขียวภูมี และ นภัสถ จันทรมี .(2559). การเตรียมโวลลาสโทไนตกลาส

เซรามิกจากเปลือกไข เพอรไลตและเศษแก็ว. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 
54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นภัสถ จันทรมี และฐิตินันท รัตนพรหม .(2558). สมบัติบงช้ีศักยภาพการใชนํ้ายางคอมปาวดเปน
ตัวเช่ือมประสานสําหรับผลิตภัณฑจากดิน. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Chantaramee, N and Rattanaplome, T. (2015). Flexural strength and abrasion 
resistance of clay-based materials reinforced with vulcanized natural rubber 
latex. Proceedings of the Bangkok International Conference on Engineering 
and Applied Sciences. Higher Education Forum.   

พรพิมล เขียวภูมี, นภัสถ จันทรมี และรัชดาภรณ ปนทะรส.  (2557). ผลของอัตราสวนโดยโมล 
CaO-SiO2 ตอการเกิดเฟสวอลลาสโทไนต. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

 
 
 

10. ผลงานอ่ืนๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 

 
- สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1401002157  เรื่อง วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากสวนผสมของนํ้าดินผสมนํ้า

ยางสําหรับการขึ้นรูปแบบกดปาด 

- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11221เรือ่งกรรมวิธีการผลิตกลาสเซรามิกจากเศษแกวเปลือกไขและเพอรไลต 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 
1. ประวัติ 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายโชคชัย ยาทองไชย 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chokchai  Yatongchai 
 ตําแหนงทางวิชาการ - 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา วัสดุศาสตร 
 หนวยงานทีส่งักัด คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม        

50290 
  โทรศัพท : 053-873830   โทรสาร  : 053-873827   
  E-mail Address : chokchai_y@mju.ac.th   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D. Materials Science and 

Engineering 
Alfred University, U.S.A. 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549 
วศ.บ. วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2544 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 
 1) Biomaterials including bioceramics and biomedical glasses 
 2) Glass Science 
 3) Advanced ceramics 
  

4. ประวัติการทํางาน 
 ป พ .ศ.  ตําแหนง 
 2544-2547 วิศวกรฝายผลติ, หางหุนสวนจํากัดบางกอกแสงไทย (Refractory 

and Monolithic) 
 2549-2550 

 
นักวิทยาศาสตร, กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 2550-2553 ผูชวยนักวิจัย, หนวยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ 

 2558-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
 - 
  
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
 หัวหนาโครงการวิจัย: การพัฒนาวัสดุผสมสตรอนเทียมไฮดรอกซีแอปาไทตซึ่งเสริมแรงโดยเศษ

แกวโซดาไลมสําหรับการสรางเซลลกระดูกใหม สนับสนุนทุนโดยทุนอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ทุนประจําป 2559  

  

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Gong, Y., Dongol, R., Yatongchai, C., Wren, A.W., Sundaram, S.K., Mellott. N.P. (2016). 

Recycling of waste amber glass and porcine bone into fast sintered and 
high strength glass foams. Journal of Cleaner Production, 112(5), 4534-
4539. 

  

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ(5 ปยอนหลงั) 
 - 
  
9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(5 ปยอนหลัง) 
 - 
  
10. ผลงานอ่ืนๆเชน ตํารา บทความ สิทธบิัตรฯลฯ (5 ปยอนหลงั) 
 - 
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เอกสารแนบ 5 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาวัสดุศาสตร 
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เอกสารแนบ 6 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
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เอกสารแนบ 7 
รายงานสรุปการวิพากษหลกัสูตร 

 

 หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตรไดครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 โดยไดจัด
โครงการวิพากษหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 และไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดดังน้ี 
 

• ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหหาจุดเดนของหลักสูตรฯ ที่เปนอัตลักษณอาจเนนทางดานเกษตร 

• ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหจัดกลุมวิชาดังน้ี 

      1. วิชาพ้ืนฐานของวัสดุ 
      2. วิชาการเตรียม/สังเคราะห/ประดิษฐวัสดุ 
     3. วิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ ใหจัดเปนสองกลุมดังน้ี 
   - การหาลักษณะเฉพาะพ้ืนฐาน 
   - การหาลักษณะเฉพาะขั้นสูง 

• ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําให  รวมรายวิชา วศ 208 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 และ 

รายวิชา วศ 304 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 และเพ่ิมรายวิชาการหาลักษณะเฉพาะขั้น

สูง นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ เชน การรวมรายวิชา วศ 204 กระบวนการผลิตวัสดุ 

และรายวิชา วศ 208 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 อาทิเชน การยายเน้ือหาของรายวิชา 

วศ 208 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 บางสวนรวมกับรายวิชากระบวนการผลิตวัสดุ  

• นอกจากน้ีผูทรงคุณวุฒิยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในสวนของเน้ือหาเรื่องความหนาแนนและ

ความพรุนตัวของรายวิชา วศ 208 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 เมื่อพิจารณารายวิชาใน 

มคอ. 2 พบวานักศึกษาไดเรียนรายวิชาฟสิกสมาแลวนาจะตัดออกได สวนเน้ือหาเรื่องการ

วิเคราะหความเสียหายของวัสดุ ในรายวิชา วศ 208 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1 ควร

ยายเน้ือหาไปไวในปฏิบัติการสมบัติของวัสดุ 

• ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําใหรวมรายวิชาการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2 และ การหา

ลักษณะเฉพาะขั้นสูง โดยเพ่ิมเน้ือหาของเทคนิคดานสเปกโตสโคปดวย เชน UV FTIR หรือ 

อาจจะมีวิชา กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง ที่เรียนเกี่ยวกับ ฟลมบาง/พ้ืนผิววิทยา/และตัว

ตรวจจับแกส  

    4. วิชาการประยุกตใชงานดานตางๆ ดังน้ี 
   - ดานอุปกรณไฟฟา/วิศวกรรม/พลังงาน 
   - ดานการเกษตร 
   - ดานสิ่งแวดลอม 
   - ดานสิ่งกอสราง 



มคอ. 2 
 

198 

 

• ในสวนของรายวิชาในแตละกลุมวิชาผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรมีขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับกลุมวิชาตางๆ ดังน้ี 

  กลุมวิชาแกน  
   - เพ่ิมรายวิชา ชีววิทยา ในวิชาแกน 
   - เพ่ิมวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ/ผูประกอบการ 
   - เพ่ิมวิชาการปฏิบัติงานโรงงาน 
   - รายวิชาสถิติมี 2 รายวิชา สามารถตัดออกเหลือ 1 วิชา 
 
  กลุมวิชาเอกบังคับ 
  - นาจะรวมวิชา วศ 111 วัสดุเพ่ืออุตสาหกรรมและการเกษตร และ วศ 201 วัสดุ

ศาสตรเบ้ืองตน 
  - รายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเขียนถึงการทบทวนความรูพ้ืนฐาน เชน รายวิชา 

วศ 202 โครงสรางผลึกสําหรับวัสดุสาสตรควรตัดออกเน่ืองจากนักศึกษาไดเรียน
ตัวพ้ืนฐานมาแลวไมนาจะตองทบทวนอีก 

  - ในแผนการศึกษารายวิชา วศ 204 กระบวนการผลิตวัสดุ และ วศ 205 
ปฏิบัติการการผลิตวัสดุ นาจะเรียนเร็วไป ควรเรียน วศ 221 พอลิเมอรเบ้ืองตน 
วศ 231 โลหะวิทยาเบ้ืองตน และ วศ 241 เซรามิกสเบ้ืองตน กอนเพ่ือใหเขาใจ
พ้ืนฐานของวัสดุแตละประเภทกอนคอยเรียนกระบวนการผลิต 

  - ควรรวมวิชา วศ 206 สมบัติความรอนและเชิงกลของวัสดุ และวศ 207 สมบัติ
ไฟฟา แมเหล็ก และแสงของวัสดุ เน่ืองจากเปนรายวิชาสมบัติเหมือนกันไมควร
แยก เน่ืองจากสามารถสอนรวมกันไดและเน้ือหาจะไดมีความตอเน่ือง 

  - รายวิชา วศ 221 พอลิเมอรเบ้ืองตน วศ 231 โลหะวิทยาเบ้ืองตน และ วศ 241 
เซรามิกสเบ้ืองตน นาจะตัดคําวาเบ้ืองตนออก  

 
  กลุมวิชาเอกเลือก 

 - นาจะรวมรายวิชา วศ 342 เซรามิกสด้ังเดิม และ วศ 343 เคลือบเซรามิกส และ 
วศ 344 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว และ วศ 443 เทคโนโลยีซีเมนต ใหเปน 1 
รายวิชา และใชช่ือใหมเปนรายวิชาอุตสาหกรรมเซรามิกส และเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย
ขึ้น 

   - นาจะเพ่ิมรายวิชานาโนเทคโนโลยี หรือ รวมรายวิชานาโนเทคโนโลยี และวัสดุผสม 
ในเอกบังคับ หรือ วัสดุผสมอาจแทรกอยูในเน้ือหาของรายวิชาเบ้ืองตนทั้งสาม คือ 
วิชา วศ 221 พอลิเมอรเบ้ืองตน วศ 231 โลหะวิทยาเบ้ืองตน และ วศ 241      เซรา
มิกสเบ้ืองตน และ เพ่ิมรายวิชานาโนเทคโนโลยีในเอกบังคับ 

   - ควรเพ่ิมรายวิชาดานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร 
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   - ควรเพ่ิมรายวิชาดานการเลือกใชวัสดุและการออกแบบ และรายวิชาบรรจุภัณฑ
ของวัสดุ 

   - รายวิชาการเรียนรูอิสระของนักศึกษานาจะใหนักศึกษาทุกคนไดมีโอกาสทํา โดยให
เริ่มทําในช้ันปตนๆ 

   - นาจะเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในทางเกษตรเน่ืองจากมหาวิทยาลัยแมโจมีช่ือเสียงดาน
การเกษตรจะทําใหหลักสูตรมีเอกลักษณที่เดนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนได 
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เอกสารแนบ 8 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 6255  

 



มคอ. 2 
 

201 

 
 

 
 
 



มคอ. 2 
 

202 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

203 

 
 

 
 

 
 



มคอ. 2 
 

204 

 
 

 
 
 



มคอ. 2 
 

205 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

206 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

207 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

208 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

209 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

210 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

211 

 
 
 
 

 


	1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	2.  แผนพัฒนาปรับปรุง
	หมายเหตุ  :   (  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  ( หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
	4.  แสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy ระดับใด
	U = Remembering/Understanding  A = Applying/Analyzing
	E = Evaluation    C = Creating
	5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	8. ความคาดหวังขอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
	1
	หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

