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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ เป็นหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การจดั

การศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ผา่นกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการปฏิบติังานทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใหส้ามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงทฤษฎีทางดา้นวสัดุศาสตร์ การหาลกัษณะเฉพาะและการศึกษา
สมบติัของวสัดุ โดยสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทางดา้นวสัดุ มาประมวลผล วเิคราะห์
ผล สังเคราะห์ผล ประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการ ตลอดจนสามารถอธิบายผลเพื่อส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม และมี
ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดบัสูงได ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ใชค้วามรู้ทางวสัดุศาสตร์ในการแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวกบัวสัดุประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
Sub PLO1.1 อธิบายหลกัการทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุศาสตร์ 
Sub PLO1.2 อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของวสัดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วสัดุผสมไดอ้ยา่ง 

     ถูกตอ้ง 
Sub PLO1.3 อธิบายสมบติัทางกล/ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวสัดุประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

         ถูกตอ้ง 
Sub PLO1.4 อธิบายกระบวนการผลิตวสัดุประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

PLO2 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ   
           วชิาชีพ 

Sub PLO 2.1 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และมีความซ่ือสัตย ์
Sub PLO 2.2 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณทางวชิาการและขอ้ก าหนดขององคก์ร 

PLO3 ปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ีในการท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยอาศยัทกัษะการบริหารจดัการและ  
           การส่ือสาร 



PLO4 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Sub PLO 4.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Sub PLO 4.2 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO5 ใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ทางวสัดุศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO6 เลือกใชว้สัดุประเภทต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
PLO7 แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และพฒันากระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองบนพื้นฐานของความรู้ 
           เท่าทนั 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  120 หน่วยกติ 

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
950-102  ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 การรู้ดิจิทลั 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 



สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
 การคิดเชิงระบบ 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English 
890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English 
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวชิาตามกลุ่มคะแนน O-NET ตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง 
เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไป สาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 
 



895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 
895-025  ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
 Tennis 
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
 Basketball 
895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping 
895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
895-039  การออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 



061-001  ความงามของนาฏศิลปไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
472-116   ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
472-117   สุขภาพดีชีวมีีสุข*  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
142-234   โลกสวย*  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
142-136   ป้ันดินให้เป็นดาว*  1((1)-0-2) 
 Sculpture   
142-137   ใคร ๆ ก็วาดได*้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
142-139   ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     6 หน่วยกติ 
 เลือกเรียนรายวชิาภาษาและการส่ือสาร อยา่งนอ้ยจ านวน 2 หน่วยกิต (รายวชิาท่ีมีรหสัวชิา 890- 
xxx เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน 
ONETมากกวา่ 50 คะแนน ข้ึนไป) ดงัน้ี 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ   2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 



890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Conversation 
890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ   2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
890-050  แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
 



890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
 



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

และเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิด 
สอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปซ่ึง
ผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต ดงัรายวชิา
ต่อไปน้ี 
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4)  
 Introduction to Intellectual Property  
348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)  
 Applied Nanotechnology 
340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
 Applied Science for Life  
340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Science and Technology in Daily Life  
315-203  กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
 Key to Nature  
336-214  กินดี ชีวติดี   2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216  ยาและสุขภาพ   2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
895-040  จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4)  
 Psychology of Love  
895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4)  
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
 



895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills  
895-046  ความคิดและการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication  
895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
895-052  การทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 
895-053  การทอ่งเท่ียวเชิงจิตอาสา*    2((2)-0-4) 
 Volunteer tourism 
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั   2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
895-059  ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music 
895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
 



895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ   2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)  
 Healthy Body and Mind 
190-404  ธรรมชาติบ าบดั   2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
001-101  อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies 
142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ    2((2)-0-4) 
 English Booster 
142-112  องักฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 English On Air 
142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 
142-116  องักฤษจริตจะกา้น   1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
142-211  องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4) 
 English Everyday 
 



142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล   2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง   1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 
142-224   ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ   1((1)-0-2) 
 (Creative Medias for Academic Presentation) 
142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการ 1((1)-0-2) 
 และการส่ือสาร 
 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 
142-227  ท าเงินดว้ย   1((1)-0-2) 
 Youtube (Youtube Marketing and Viral Videography)  
142-228  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์   1((1)-0-2) 
 Basic (Product Design Branding 
142-229  การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management  
142-238  ตะลอนทวัร์   2((2)-0-4) 
 Learn to Roam  
*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  84 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  22 หน่วยกติ 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
 Calculus I 
322-106  คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6)  
 Mathematics and Statistics 
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
324-102   เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
 General Chemistry II 
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 



330-101  หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics 
333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory 
 
2) กลุ่มวชิาบังคับ   
    2.1 แผนการศึกษาปกติ   38 หน่วยกติ      
    2.2 แผนสหกจิศึกษา   41  หน่วยกติ 
 รายวชิาแกนหลกั           15 หน่วยกติ 
316-201  วสัดุผสม   3((3)-0-6) 
 Composite Materials 
316-211  วสัดุเซรามิก   3((3)-0-6) 
 Ceramic Materials 
316-221  โลหะวทิยา   3((3)-0-6) 
 Metallurgy 
324-223  เคมีเชิงฟิสิกส์เบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introductory Physical Chemistry 
342-201 วสัดุพอลิเมอร์   3((3)-0-6) 
 Polymeric Materials 
ชุดวชิา (Module)         19 หน่วยกติ 
ประกอบดว้ย 3 ชุดวชิา คือ 
316-331 ชุดวชิาสมบติัของวสัดุเชิงอุตสาหกรรม  7((6)-3-12) 
 Properties of Industrial Materials 
316-332  ชุดวชิากระบวนการผลิตวสัดุเชิงอุตสาหกรรม  5((4)-3-8) 
 Processing of Industrial Materials 
316-333  ชุดวชิาการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุเชิงอุตสาหกรรม 7((6)-3-12) 
 Industrial Materials Characterization 
 
 



รายวชิาบูรณาการทางวสัดุศาสตร์ 10 หน่วยกติ 
316-481  สัมมนาทางวสัดุศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science I 
317-491  โครงงานทางวสัดุศาสตร์ 1*   3(0-9-0) 
 Project in Materials Science I 
317-472  สหกิจศึกษา**   6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
หมายเหตุ * ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนศึกษาปกติ 
 ** ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวชิาเลือก 
    3.1 แผนการศึกษาปกติ   24 หน่วยกติ      
    3.2 แผนสหกจิศึกษา   21 หน่วยกติ 
 - รายวชิาบงัคบัเลือก 
324-201  เคมีกบัความปลอดภยั   2((2)-0-4) 
 Chemical Safety 

นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดยหลกัสูตรวสัดุศาสตร์ หรือภาควชิาอ่ืน 
หรือคณะอ่ืน จ านวน 24 หน่วยกิต ส าหรับแผนการศึกษาปกติ หรือ 21 หน่วยกิต ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
จากรายวชิาต่อไปน้ี 

รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 

กลุ่มรายวชิาวสัดุศาสตร์ทัว่ไป 
316-301  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวสัดุ   3((2)-2-5) 
 Computer Program for Materials 
316-302  เทคโนโลยเีมมเบรน   3((3)-0-6) 
 Membrane Technology 
316-303  การเตรียมสัมมนาทางวสัดุศาสตร์   2((1)-2-3) 
 Preparation for Seminar in Materials Science 
316-401  วสัดุก่ึงตวัน า   3((3)-0-6) 
 Semiconductor Materials 
316-402  กระบวนการชุบเคลือบผวิ   3((3)-0-6) 
 Coating Processes 
316-403  วสัดุนาโน   3((3)-0-6) 
 Nanomaterials 



316-404  วสัดุอุตสาหกรรม   2((2)-0-4) 
 Industrial Materials 
316-405  ของแขง็อนินทรีย ์  3((3)-0-6) 
 Inorganic Solids 
316-406  วสัดุชีวภาพ   3((3)-0-6) 
 Biomaterials 
316-407  หวัขอ้พิเศษทางวสัดุศาสตร์   1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Materials Science 
317-471  การฝึกงานทางวสัดุศาสตร์   1(0-6-0) 
 Job Training in Materials Science 
317-492  โครงงานทางวสัดุศาสตร์ 2   3(0-9-0) 
 Project in Materials Science II 

กลุ่มรายวชิาโลหะวทิยา 
316-321  การสกดัทางโลหะวทิยา   3((3)-0-6) 
 Metallurgical Extraction 
316-322  การกดักร่อนและการป้องกนัการกดักร่อน   3((3)-0-6) 
 Corrosion and Corrosion Protection 
316-323  เทคโนโลยโีลหะผงวทิยา   3((3)-0-6) 
 Powder Metallurgy Technology 

กลุ่มรายวชิาเซรามิก 
316-311  วสัดุส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Environmental Materials 
316-411  วสัดุอิเล็กโทรเซรามิก   3((3)-0-6) 
 Electroceramic Materials 
316-412  วทิยาศาสตร์แกว้   3((2)-2-5) 
 Glass Science 

กลุ่มรายวชิาบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ 
316-408  นวตักรรมทางวสัดุศาสตร์และผูป้ระกอบการ   3((3)-0-6) 
 Materials Innovation and Entrepreneurship 
316-409  การแกปั้ญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวสัดุศาสตร์  3((2)-2-5) 
 Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201  เคมีกบัความปลอดภยั   2((2)-0-4) 
 Chemical Safety 

รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวิชาวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ 
342-204  เทคโนโลยยีางพื้นฐาน   3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Rubber Technology 
342-334  เทคโนโลยส่ิีงทอ   2((2)-0-4) 
 Fiber and Textile Technology 
342-335  สีและสารเคลือบผวิ   2((2)-0-4) 
 Paint and Coating Materials 
342-336  การใชง้านและการวเิคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง   2((2)-0-4) 
 Advanced Polymer Utilization and Characterization 

เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
คณะฯ อาจก าหนดรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนหรือรายวชิาท่ีเปิดใหม่ ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงได ้
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีประโยชน์ต่อสาขาวชิาวสัดุศาสตร์ ใหเ้ป็นวชิาเลือกในกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม 
 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ 
มหาวทิยาลยั อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หรือเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวัสดุศาสตร์ 
316-100  วสัดุธรรมชาติ   2((2)-0-4) 
 Natural Materials 
316-200  วสัดุในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Materials in Daily Life



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                      จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
330-101 หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) 
 รวม  19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                          จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ  3((3)-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
325-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2  1(0-3-0) 
315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาบงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  1((x)-y-z) 
 รวม  16((x)-y-z) 
  
หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต่ากวา่เกณฑท่ี์กาหนดใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือ 
                มหาวทิยาลยั 
 
 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
315-201 ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
316-211 วสัดุเซรามิก  3((3)-0-6) 
316-221 โลหะวทิยา  3((3)-0-6) 
342-201 วสัดุพอลิเมอร์  3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาบงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  1((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((x)-y-z) 
 รวม  18(x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
316-201 วสัดุผสม  3((3)-0-6) 
324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป : กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((x)-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี  6((x)-y-z) 
 รวม  19((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
316-331 ชุดวชิาสมบติัของวสัดุเชิงอุตสาหกรรม       7((6)-3-12) 
316-332 ชุดวชิากระบวนการผลิตวสัดุเชิงอุตสาหกรรม      5((4)-3-8) 
316-xxx รายวชิาเลือก          3((x)-y-z) 

รวม           15((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ        1((1)-0-2) 
316-333 ชุดวชิาการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุเชิงอุตสาหกรรม     7((6)-3-12) 
316-xxx รายวชิาเลือก          9((x)-y-z) 

รวม           17((x)-y-z) 
 

ปีที ่4 
แผนการศึกษาปกติ 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
316-481 สัมมนาทางวสัดุศาสตร์ 1       1(0-2-1) 
317-491 โครงงานทางวสัดุศาสตร์       1 3(0-9-0) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก         6((x)-y-z) 
              รวม                                                                                                            10((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก         6((x)-y-z) 
              รวม                                                                                                            6((x)-y-z) 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนสหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
316-481 สัมมนาทางวสัดุศาสตร์ 1       1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก        9((x)-y-z) 
             รวม                                                                                                             10((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

     จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
317-472 สหกิจศึกษา         6(0-40-0) 
              รวม                                                                                                            6(0-40-0) 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO 1: ใชค้วามรู้ทางวสัดุศาสตร์ใน
การแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบั
วสัดุประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
Sub PLO 1.1: อธิบายหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุ
ศาสตร์ 
Sub PLO 1.2: อธิบายโครงสร้างและ
พฤติกรรมของวสัดุโลหะ/เซรามิก/พอลิ
เมอร์/วสัดุผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
Sub PLO 1.3: อธิบายสมบติัทางกล/
ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวสัดุ
ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
Sub PLO 1.4: อธิบายกระบวนการผลิต
วสัดุประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. การจดัการเรียนการสอน
แนวทางพิพฒันาการนิยม
โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น
การจดัการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน การจดัการ
เรียนรู้แบบใชค้  าถาม การจดัการ
เรียนการสอนแบบคน้พบการ
จดัการเชิงบูรณาการกบัการท างาน
2. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบเชิงรุก
เพื่อกระตุน้กระบวนการคิด ผา่น
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท า
รายงานและน าเสนอหรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมกนั
อภิปรายภายในห้องเรียนโดยมี
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูช่้วยเหลือและ
แนะนาวธีิการเพื่อน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาหรือค าตอบ
3. การจดัการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการกบัการปฏิบติังานทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการปฏิบติังานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
4. การจดัการเรียนการสอนจาก
สถานประกอบการ/ทศันศึกษา/
การจดับรรยายพิเศษโดยวทิยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง

1. การประเมินจากการสอบยอ่ย/
สอบกลางภาค/สอบปลายภาค
2. การประเมินจากการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย/รายงาน/การ
น าเสนอ/แบบฝึกหดั/งานกลุ่ม
3. การประเมินการจดัการเรียนการ
สอนจากสถานประกอบการ/ทศัน
ศึกษา/การจดับรรยายพิเศษโดย
วทิยากรภายนอกท่ีมีควาเช่ียวชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
4. การประเมินจากออกแบบการใช้
งานและการสร้างช้ินงาน/
ผลิตภณัฑท์างดา้นวสัดุศาสตร์ท่ีได้
5. การประเมินจากการสอบ
ปฏิบติัการทางดา้นวสัดุศาสตร์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

5. การจดัการเรียนการสอนดว้ย
ตนเอง โดยการมอบหมายหวัขอ้
เร่ืองคน้ควา้/ท ารายงาน/
แบบฝึกหดั/การอภิปรายกลุ่ม 

PLO 2: ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ยดึ
หลกัคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์
และปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Sub PLO 2.1: ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ
วนิยั ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความซ่ือสัตย ์
Sub PLO 2.2: ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณทางวชิาการและขอ้กาหนด
ขององคก์ร 

1. การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมระหวา่งการเรียนการ
สอน 
2. คณาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมกบัสังคมและ
การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
4. การปลูกฝังใหน้กัศึกษามี
ระเบียบวนิยั 
5. การฝึกความรับผดิชอบโดย
มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อฝึกการ
จิตส านึกท่ีดี 
6. การจดักิจกรรมกลุ่มจิตอาสา 
การจดัค่ายอาสาช่วยเหลือสังคม 
หรือจดัการเรียนการสอนท่ีมีพระ 
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกเป็นแนวทาง 
7. ก าหนดขอ้ตกลงหรือสร้าง
วฒันธรรมองคก์รข้ึนเพื่อปลูกฝัง
ใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เช่น 
การเขา้ชั้นการส่งงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

1. การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดเวลาท่ี 
มอบหมาย 
2. การประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียนและการสอบหรือขอ้ร้องเรียน
พฤติกรรมของนกัศึกษาจาก 
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
3. การประเมินจากการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย/รายงาน/การ
น าเสนอ/แบบฝึกหดั/งานกลุ่ม 
4. การประเมินจากการคดัลอก
ผลงานทางวชิาการ/การคดัลอกจาก
เวปไซตห์รือแหล่งอา้งอิงทาง
วชิาการอ่ืน ๆ โดยไม่บอก
แหล่งท่ีมา 
5. การประเมินจากจดักิจกรรมกลุ่ม
จิตอาสา การจดัค่ายอาสาช่วยเหลือ
สังคม หรือจากรายวชิาท่ีอาศยั 
พระราชปณิธานสมเด็จพระบรม
ราชชนกเป็นแนวทาง 

PLO 3: ปฏิบติัตนตามบทบาทและ
หนา้ท่ีในการท างานร่วมกนัเป็นทีม โดย
อาศยัทกัษะการบริหารจดัการและการ
ส่ือสาร 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การท างานกลุ่มและ
งานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน 
2. การจดักิจกรรมท่ีมีการเขา้ร่วม
ของนกัศึกษาโดยเปิดโอกาสให้
นกัศึกษามีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 

1. การประเมินจากผลงานและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
2. การประเมินจากพฤติกรรมการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาและ
ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
3. การประเมินจากบทบาทและ
หนา้ท่ีในการท างานร่วมกนัท่ีไดรั้บ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

3. การจดักิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามี
โอกาสสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
นกัศึกษาต่างคณะ/สาขา และ
บุคคลภายนอก 

มอบหมาย 
4. การประเมินตนเองในฐานะผูน้า
และประเมินเพื่อนในฐานะผูร่้วม
ในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อ 
พฒันานกัศึกษา 
5. การประเมินจากบทบาทในการ
ท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

PLO 4: เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Sub PLO 4.1: เลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Sub PLO 4.2: เลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะอาชีพได้
อยา่งเหมาะสม 

1. การใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป
ส าหรับการฝึกปฏิบติัจริง 
ในการเรียนการสอน การน าเสนอ
งาน รายงานตลอดจนงานท่ี
จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป
ใน 
การน าเสนอ 
2. การเรียนเพิ่มเติมในรายวชิาทาง
คอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ สถิติ
หรือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
น าเสนองาน/ประมวลผล/
วเิคราะห์ผลการทดลองท่ีสัมพนัธ์
กบัทกัษะอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. การจดักิจกรรมอบรมโปรแกรม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
จ าเป็นต่อทกัษะอาชีพ 

1. การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทัว่ไป 
เช่น การน าเสนองาน การท า 
รายงาน 
2. การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
พื้นฐาน เช่น การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Word Excel แ ล ะ 
PowerPoint ในการใชง้านทัว่ไป 
3. การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะอาชีพ เช่น การ
ใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์
ทางดา้นวสัดุศาสตร์ การใช้
โปรแกรมทางสถิติในการค านวณ 
เป็นตน้ 

PLO 5: ใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ทาง
วสัดุศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบเชิงรุกท่ี
นกัศึกษาเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองมือทาง
วสัดุ 
ศาสตร์ดว้ยตนเอง 
2. การมอบหมายใหค้น้ควา้ 
อภิปราย และการน าเสนอ 
เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางดา้นวสัดุ
ศาสตร์ 
3. การมอบหมายกรณีศึกษา
ทางดา้นวสัดุศาสตร์ท่ีใช ้

1. การประเมินจาการใชเ้คร่ืองมือ
วทิยาศาตร์ทางวสัดุศาสตร์ในการ
ตรวจสอบและวเิคราะห์ในรายวชิา
ปฏิบติัการ/โครงาน/ฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา 
2. การสอบปฏิบติัการเคร่ืองมือ
วทิยาศาสตร์ทางวสัดุศาสตร์ 
3. การประเมินผลจากการน าเสนอ
งาน/การตอบค าถาม/การแสดง
ความคิดเห็นการใชเ้คร่ืองมือ 
วทิยาศาสตร์ทางวสัดุศาสตร์ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ทางวสัดุ
ศาสตร์เพื่อวเิคราะห์โดยให้
คน้ควา้ ท ารายงานและเสนอแนะ
แนว 
ทางแกไ้ข 
4. การฝึกปฏิบติัจริงในรายวิชา
ปฏิบติัการ/โครงงาน/ฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษา 
5. การจดักิจกรรมของอบรมและ
ทศันศึกษาเคร่ืองมือรวมถึงความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ/สถาน 
ประกอบการ 

PLO 6: เลือกใชว้สัดุประเภทต่าง ๆ ได้
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

1. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแบบเชิงรุก 
โดยมอบหมายใหค้น้ควา้ อภิปราย 
และการน าเสนอ 
2. การมอบหมายกรณีศึกษา
ทางดา้นวสัดุศาสตร์โดยให้ 
คน้ควา้ ท ารายงานและเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ข 
3. การฝึกแกปั้ญหาจริงในรายวชิา
ปฏิบติัการ/โครงงาน/ฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

1. การสอบขอ้เขียน/สอบปากเปล่า 
2. การประเมินผลจากการน าเสนอ
งาน/การตอบค าถาม/การแสดง
ความคิดเห็น 
3. การประเมินผลจากรายงานและ
การน าเสนอในรายวชิาปฏิบติัการ/
โครงงาน/ หรือผลการปฏิบติังาน
และการน าเสนอในรายวชิาฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษา 

PLO 7: แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ 
และพฒันากระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองบนพื้นฐานของความรู้เท่าทนั 

1. การฝึกปฏิบติัจริงในรายวชิา
ปฏิบติัการ/โครงงาน/ฝึกงาน/สห
กิจศึกษาโดยบูรณาการความรู้
ทางดา้นวสัดุศาสตร์และแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2. การจดัการเรียนการสอนแบบ
ใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์ วิจารณ์
และจดัใหมี้การอภิปรายกลุ่ม โดย 
เนน้การบูรณาการความรู้ทางดา้น
วสัดุศาสตร์ 
3. การจดัการเรียนการสอนแบบ

1. การประเมินผลจากรายงาน
รายวชิาปฏิบติัการ/โครงงาน/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษาและการ
น าเสนอรายวชิาปฏิบติัการ/
โครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
2. การประเมินจากกิจกรรมท่ี
มอบหมาย เช่น การท าโครงงาน 
การอภิปรายกลุ่ม และผลสัมฤทธ์ิ
ของการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 
3. การประเมินจากคุณภาพงานท่ี
มอบหมายใหเ้ป็นไปตามหลกัการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

บูรณาการการเรียนการสอนกบั
ปฏิบติัการหรือจากการศึกษาใน
สถานท่ีปฏิบติังานจริง 
4. ก ารจดักิจกรรมแนะแน วทาง/ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบั
การแสวงหาความรู้และพฒันา 
กระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ในชั้นเรียน หรือจากรุ่นพี่/ศิษยเ์ก่า 
มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 

ของ Rubric 

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำวสัดุศำสตร์ 
316-201 วสัดุผสม 3((3)-0-6) 

Composite Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลกัการพื้นฐานของวสัดุผสม องคป์ระกอบและชนิดของวสัดุผสม โครงสร้างและสมบติัของ 

วสัดุผสม การทดสอบสมบติัของวสัดุผสม การประยกุตใ์ชง้านวสัดุผสม 
Principles of composite materials; components and types of composite materials; structures and 

properties of composite materials; composite materials testing; applications of composite materials 

316-211 วสัดุเซรำมิก 3((3)-0-6) 
Ceramic Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติั ชนิดโครงสร้างและสมบติัของวสัดุเซรามิก วตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก เน้ือ 

ดินป้ัน เคลือบและสีเซรามิก เตาเผาและการออกแบบ การเผาเซรามิก วสัดุเซรามิกส าหรับการประยกุตใ์ช ้
งานทางดา้นต่าง ๆ 

History, types, structure and properties of ceramic materials; raw materials of ceramic industry; 
ceramic glaze and color; kiln and design; ceramic firing; ceramic materials for various applications 

316-221 โลหะวทิยำ 3((3)-0-6) 
Metallurgy 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การจดัเรียงตวัของอะตอมและโครงสร้างของผลึก  โลหะและโลหะผสม ขอ้บกพร่องในของแข็ง 

การแพร่ในของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส  การแข็งตัวของโลหะ  กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ 
กระบวนการทางความร้อนของโลหะ โลหะผงวทิยา การสกดัโลหะ 

Atomic arrangements and crystal structure; metal and alloy; defects in solids; diffusion in solids; 
phase diagram; strengthening mechanism of metals; solidification of metals; heat treatment of metals; 
powder metallurgy; metallurgical extraction 



316-331 ชุดวชิำสมบัติของวสัดุเชิงอุตสำหกรรม       7((6)-3-12) 
Properties of Industrial Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
สมบติัทางกล : ความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว ความลา้ การคืบ และความเสียหายของวสัดุ 

สมบัติทางความร้อน  : ความจุความร้อน  การน าความร้อน  การขยายตัวเน่ืองจากความร้อน  และการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิแบบทนัทีทนัใด สมบติัทางแสง : การดูดกลืนแสง การส่องผ่านแสง การสะทอ้นแสง 
การหักเห การน าไฟฟ้าดว้ยแสง การปลดปล่อยอิเล็กตรอนดว้ยแสง และการเปล่งแสงดว้ยแสง สมบติัทาง
แม่เหล็ก : ชนิดของสารแม่เหล็ก สารแม่เหล็กอ่อน และสารแม่เหล็กแขง็ สมบติัทางไฟฟ้า : การน าไฟฟ้าของ
โลหะ สภาพน าไฟฟ้าของสารก่ึงตวัน า ไดอิเล็กทริก และฉนวนไฟฟ้า ปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัเชิงกล ความ
ร้อน แสง เชิงไฟฟ้า แม่เหล็ก และความเสียหายของวสัดุ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นเชิงอุตสาหกรรม 

Mechanical properties : strength, hardness, ductility, fatigue, creep and failure of materials; 
thermal properties : heat capacity, thermal conductivity, thermal expansion and thermal shock; optical 
properties : absorption, transmission, reflection, refraction, photoconduction, photoemission and 
photoluminescence; magnetic properties : types of magnetic materials, soft magnetic materials and hard 
magnetic materials; electrical properties : conductivity of metallic materials, conductivity of 
semiconductor, dielectric and insulator; experimental studies in topics corresponding to mechanical, 
thermal, optical, electrical, magnetic properties and failure of materials for industrial applications 

316-332 ชุดวชิำกระบวนกำรผลติวสัดุเชิงอุตสำหกรรม      5((4)-3-8) 
Processing of Industrial Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัของกระบวนการผลิตวสัดุ  สูตรและการเตรียมวตัถุดิบ  กระบวนการผลิตวสัดุโลหะ

กระบวนการผลิตวสัดุเซรามิก กระบวนการผลิตวสัดุพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตวสัดุผสม และกระบวนการ
ผลิตวสัดุอ่ืน ๆ ปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการข้ึนรูปวสัดุโลหะ วสัดุเซรามิก วสัดุพอลิเมอร์วสัดุผสม และ
วสัดุอ่ืน ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นเชิงอุตสาหกรรม 

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

 
 



316-333 ชุดวชิำกำรหำลกัษณะเฉพำะของวสัดุเชิงอุตสำหกรรม     7((6)-3-12) 
Industrial Materials Characterization 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลกัการและทฤษฎีของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมี โครงสร้างผลึก การ 

วเิคราะห์ทางความร้อนของวสัดุ สมบติัทางกายภาพ โครงสร้างจุลภาคและองคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุ 
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการตรวจสอบสมบติัทางกายภาพ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและองคป์ระกอบ 
ทางเคมี เพื่อประยกุตใ์ชใ้นเชิงอุตสาหกรรม 

Principle and theory of instruments for chemical structure analysis, crystal structure, thermal 
analysis of materials, physical properties, microstructure and chemical composition of materials; 
experimental studies in topics corresponding to physical properties, crystal structure, microstructure and 
chemical composition for industrial applications 

316-481 สัมมนำทำงวสัดุศำสตร์ 1        1(0-2-1) 
Seminar in Materials Science I 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา 
Condition : Enrollment at least 6 semesters 
นกัศึกษาคน้ควา้รวบรวมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาวสัดุศาสตร์มาน าเสนอ 
Each student will prepare an interested topic in materials science for presentation 

317-491 โครงงำนทำงวสัดุศำสตร์ 1        3(0-9-0) 
Project in Materials Science I 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา 
Condition : Enrollment at least 6 semesters 
นกัศึกษาฝึกท าวจิยัในสาขาวสัดุศาสตร์ 
Each student will undertake an elementary research problem in materials science 

317-472 สหกจิศึกษำ          6(0-40-0) 
Cooperative Education 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา และตอ้งผา่นโครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
Condition : Enrollment at least 6 semesters and preparation for cooperative education at least 30    
hours 



ฝึกปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา
วสัดุศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน 
อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองาน และรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Actual practice in public or industrial organization; studying the real working system relative to 
materials science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working 
experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation, report of 
the work outcome 

324-223 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น         3((3)-0-6) 
Introductory Physical Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-103 หรือ 324-106 หรือเทียบเท่า 
Prerequisite : 324-102 or 324-103 or 324-106 or Equivalent 
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส โมเลกุลขนาดใหญ่และคุณสมบติั อุณหพลศาสตร์ สารละลายและ

สมดุลระหวา่งเฟส สารละลายท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้า เคมีพื้นผิวและคอลลอยด ์จลนพลศาสตร์เคมีสเปกโทรส 
โกปี 

Gases and kinetic theory of gases; macromolecule and its properties; thermodynamics; solution 
and phase equilibria; electrolyte solution; surface chemistry and colloid; chemical kinetics; spectroscopy 

342-201 วสัดุพอลเิมอร์          3((3)-0-6) 
Polymeric Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
หลกัการเบ้ืองตน้ของวสัดุพอลิเมอร์ ประเภทของวสัดุพอลิเมอร์ : พลาสติก และยาง ปฏิกิริยา 

และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบติัทาง 
กายภาพ สมบติัทางความร้อน และสมบติัทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพื้นฐานของวสัดุพอลิเมอร์ 
พอลิเมอร์ทางการคา้และการน าไปใช ้

Introduction to polymeric materials; classification of polymeric materials : plastics and rubber; 
reaction and polymerization; polymerization condition; structure of polymers; physical, thermal, and 
mechanical properties of polymers; basic testing of polymeric materials; commercial polymers and 
applications 

316-301 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวสัดุ       3((2)-2-5) 
Computer Program for Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 



การเขียนแบบเบ้ืองตน้ การใชโ้ปรแกรมในการวเิคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของวสัดุ การ 
เลือกวสัดุและกระบวนการผลิตโดยใชโ้ปรแกรม การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใชโ้ปรแกรม 

Introduction to computer drawing; computer programs application for thermodynamic analysis; 
materials and processes selection by computer programming; statistical data analysis by computer 
programming 

316-302 เทคโนโลยเีมมเบรน         3((3)-0-6) 
Membrane Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ชนิดกระบวนการเมมเบรน ไมโครฟิลเตรชัน่ อลัตร้าฟิลเตรชัน่ นาโนฟิลเตรชัน่ การเตรียมเมมเบรน 

อนินทรีย์และอินทรีย์ โมดูลของเมมเบรน  กระบวนการเมมเบรนโดยใช้ไฟฟ้า  เมมเบรนแยกก๊าซการ
ปรับปรุงผิวเมมเบรน  การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเมมเบรน  การล้างและการเก็บรักษาเมมเบรน  การ
ประยกุตใ์ชเ้มมเบรนในอุตสาหกรรม 

Types of membrane processes: microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration; preparations of 
inorganic and organic membranes; membrane modules; electromembrane processes; gas separation 
membranes; surface modifications of membranes; membrane characterizations; membrane cleaning and 
storage; industrial applications of membranes 

316-303 กำรเตรียมสัมมนำทำงวสัดุศำสตร์       2((1)-2-3) 
Preparation for Seminar in Materials Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเลือกหัวข้อส าหรับการสัมมนา การเขียนและการอ้างอิงเอกสาร  การ

คดัลอกผลงาน การอ่านเน้ือหาเพื่อจบัใจความสาคญัและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยใน
บทความวจิยัทางวทิยาศาสตร์ การเขียนบทคดัยอ่ และเทคนิคการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

Introduction to article selection; reference and citation in text; plagiarism; reading for main ideas 
and sentence analysis; grammar in scientific research article; abstract writing; english presentation 
technique 

316-311 วสัดุส่ิงแวดล้อม         3((3)-0-6) 
Environmental Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 



หลกัการพื้นฐานการบาบดัน้าเสีย กระบวนการดูดซับ การบาบดัสารอินทรียใ์นน้าเสีย  การก าจดั
โลหะหนกัจากน ้ าเสีย วสัดุท่ีใชบ้าบดัน ้ าเสีย เช่น โลหะออกไซด์ วสัดุซิลิกา ซีโอไลต ์เคลยก์ระบวนการการ
บาบดัน ้าเสียทางกายภาพและเคมีประกอบดว้ยการตกตะกอน การกรอง และการเส่ือมสภาพ 

Principles of wastewater treatment; absorption processes; organic treatment in wastewater; 
removing heavy metals from wastewater; materials for wastewater treatment : metal oxides, silica 
materials, zeolites, clay; physical and chemical wastewater treatments : sedimentation, filtration, and 
degradation 

316-321 กำรสกดัทำงโลหะวทิยำ         3((3)-0-6) 
Metallurgical Extraction 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
แร่และสินแร่ กรรมวธีิการแต่งแร่ การสกดัโลหะดว้ยวธีิการทางความร้อน การสกดัโลหะดว้ยวธีิการ

ทางเคมี การสกดัโลหะดว้ยวธีิการทางไฟฟ้า การทาให้โลหะบริสุทธ์ิ การสกดัโลหะท่ีอยูใ่นรูปสารประกอบ
ออกไซดแ์ละซลัไฟด์ 

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

316-322 กำรกดักร่อนและกำรป้องกนักำรกดักร่อน       3((3)-0-6) 
Corrosion and Corrosion Protection 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
คมีไฟฟ้าพื้นฐาน หลกัการทัว่ไปของการกดักร่อน ประเภทของการกดักร่อน เทคนิคการวดัการกดั

กร่อน การป้องกนัการกดักร่อนแบบแอโนดิก แคโทดิก และการเคลือบผวิ 
Basic electrochemistry; principle of corrosion; types of corrosion; corrosion testing; anodic, 

cathodic and coating protection 

316-323 เทคโนโลยโีลหะผงวิทยำ         3((3)-0-6) 
Powder Metallurgy Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัทางโลหะผงวิทยา กระบวนการผลิตโลหะผง ลกัษณะเฉพาะของโลหะผง การปรับปรุง

คุณสมบัติของโลหะผง  การข้ึนรูปโลหะผง การอบผนึก  การควบคุมคุณภาพของวสัดุโลหะผง  การ
ประยกุตใ์ชง้านโลหะผง 



History of powder metallurgy; metal powder production; metal powder characteristics; metal 
powder modification; metal powder forming; sintering; quality control of powder metallurgy materials; 
metal powder applications 

316-401 วสัดุกึง่ตัวน ำ          3((3)-0-6) 
Semiconductor Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติั และประเภทของสารก่ึงตวัน า สมบติัของสารก่ึงตวัน า เทคโนโลยีการผลิตสารก่ึงตวัน าและ

วงจรรวม ชนิดของส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตวัน าและการประยุกต์ใช้ การหาลักษณะเฉพาะของผิวหน้าและ
โครงสร้างของสารก่ึงตวัน า 

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

316-402 กระบวนกำรชุบเคลือบผวิ        3((3)-0-6) 
Coating Processes 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การชุบเคลือบผิวดว้ยไฟฟ้า การชุบเคลือบผิวแบบไม่ใชไ้ฟฟ้า การจุ่มร้อน โซล-เจล การชุบเคลือบ

ผวิดว้ยไอเคมี การชุบเคลือบผวิดว้ยไอทางฟิสิกส์ การทดสอบผวิเคลือบ การประยกุตใ์ชง้านผวิเคลือบต่าง ๆ 
Electroplating; electroless plating; hot dip; sol-gel; chemical vapor deposition; physical vapor 

deposition; coating testing; applications of coatings 

316-403 วสัดุนำโน          3((3)-0-6) 
Nanomaterials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัศาสตร์ของวสัดุนาโน  การจ าแนกวสัดุนาโน  การสังเคราะห์วสัดุนาโนชนิด  1 มิติ การ

สังเคราะห์วสัดุนาโนชนิด 2 มิติ การสังเคราะห์วสัดุนาโนชนิด 3 มิติ การตรวจสอบลกัษณะเฉพาะของวสัดุ
นาโน สมบติัของวสัดุนาโน การประยกุตใ์ชง้านวสัดุนาโน 

History of nanomaterials; classification of nanomaterials; zero-dimensional nanomaterials 
fabrication; one-dimensional nanomaterials fabrication; two-dimensional nanomaterials fabrication; 
nanomaterials characterization; properties of nanomaterials; applications of nanomaterials 

 



316-404 วสัดุอุตสำหกรรม         2((2)-0-4) 
Industrial Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ความส าคญัของวสัดุในอุตสาหกรรม สมบติัทางเคมี ฟิสิกส์และทางกลของวสัดุ การเลือกวสัดุใน

อุตสาหกรรม : โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วสัดุผสม วสัดุก่อสร้าง วสัดุทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
และสัญลกัษณของวสัดุตามมาตรฐานนิยม  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  กระบวนการข้ึนรูปวสัดุท่ี
สาคญัในอุตสาหกรรม การรีไซเคิลในอุตสาหกรรมการผลิต 

Importance of materials for industry; chemical, physical and mechanical properties of materials; 
selection of materials for industry : metal, ceramic, polymer and composite; construction; electric and 
electronic materials; systems and symbols of materials according to principle standards; industrial standard 
product; important materials forming for industry; recycle processing in manufacturing industry 

316-405 ของแข็งอนินทรีย์         3((3)-0-6) 
Inorganic Solids 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
เคมีของโครงผลึกและพนัธะ สมบติัของวสัดุอนินทรีย  ์โครงสร้างเซรามิกชนิดออกไซด์และไม่ใช่

ออกไซด ์ความสาคญัของขอ้บกพร่องในวสัดุ การสังเคราะห์วสัดุอนินทรีย ์
Chemistry of crystal structure and bonding; properties of inorganic materials; oxide and non-oxide 

ceramic structures; importance of imperfections in materials; synthesis of inorganic materials 

316-406 วสัดุชีวภำพ          3((3)-0-6) 
Biomaterials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ความหมาย ประวติั และบทน าของวสัดุชีวภาพ สมบติัและลกัษณะเฉพาะของวสัดุชีวภาพการจดั

กลุ่มของวสัดุชีวภาพและการประยกุตใ์ช ้: โลหะ เซรามิกและแกว้ พอลิเมอร์ วสัดุผสม 
Deffinition, history and priciple to biomaterials; properties and characteristic of biomaterials; 

classes and applications of biomaterials: metal, ceramic, polymer, composite 
 
 
 
 



316-407 หัวข้อพเิศษทำงวสัดุศำสตร์        1-3((x)-y-z) 
Special Topics in Materials Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจทางวสัดุศาสตร์ตามท่ีหลกัสูตรวสัดุศาสตร์ก าหนด 
Selected interesting topic in materials science 

316-408 นวตักรรมทำงวสัดุศำสตร์และผู้ประกอบกำร      3((3)-0-6) 
Materials Innovation and Entrepreneurship 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
วสัดุขั้นสูงส าหรับนวตักรรมและความย ัง่ยืน การจดัการนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดา้นวสัดุศาสตร์ หลกัการพื้นฐานของผูป้ระกอบการ หลกัการพื้นฐานของกลยทุธ์แผนการตลาด 
Advanced materials for innovation and sustainability; management of science and technological 

innovations in materials science; basic concepts of entrepreneurship; basic concepts of strategic marketing 
planning 

316-409 กำรแก้ปัญหำในโรงงำนอุตสำหกรรมทำงวสัดุศำสตร์     3((2)-2-5) 
Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การแกปั้ญหาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วสัดุศาสตร์ พฒันาทกัษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์ การเขา้เยีย่มชมโรงงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์ 

Problem solving in industrial factories, state-enterprise sectors or government sectors related to 
materials science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working 
experience related to materials science; visiting industrial factories and sectors related to materials science 

316-411 วสัดุอเิลก็โทรเซรำมิก         3((3)-0-6) 
Electroceramic Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรเซรามิก สมบติัและการประยุกตใ์ช้ : เซรามิกตวัน า ไดอิเล็ก-ทริกและ

ฉนวน เฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก เพียโซเล็กทริกเซรามิก ไพโรอิเล็กทริกเซรามิก อิเล็กโทรออพ-ติกเซรามิก 
และแมกเนติกเซรามิก 



Preparation of electroceramics, properties and applications : ceramic conductor, dielectric and 
insulators, ferroelectric ceramics, piezoelectric ceramics, pyroelectric ceramics, electro-optic ceramics and 
magnetic ceramics 

316-412 วทิยำศำสตร์แก้ว         3((2)-2-5) 
Glass Science 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ทฤษฎีเบ้ืองตน้ของแกว้ ทฤษฎีโครงข่ายเชิงโครงสร้างของการฟอร์มแกว้ ทฤษฎีจลนศาสตร์ของการ

ฟอร์มแกว้ การหลอมวตัถุดิบแกว้ ความหนืดของหลอมท่ีฟอร์มแกว้ ลกัษณะเฉพาะของแกว้กระบวนการข้ึน
รูปแกว้ 

Introduction to glasses; structural network theory of glass formation; kinetic theory of glass 
formation; glass raw materials melting; viscosity of glass-forming melts; characteristics of glasses; glass 
fabrication processes 

317-471 กำรฝึกงำนทำงวสัดุศำสตร์        1(0-6-0) 
Job Training in Materials Science 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา 
Condition : Enrollment at least 6 semesters 
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุ

ศาสตร์เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ การเขา้เยีย่มชมโรงงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์ การ
ประเมินผลพิจารณาจากรายงานฝึกงานและการดูงานหรือการสัมมนา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูท่ี้
รับผดิชอบ 

Job training in industrial factories, state-enterprise sectors or government sectors related to 
materials science at least 8 weeks; visiting industrial factories and sectors related to materials science; job 
training and visiting reports or seminar are parts of evaluation depending on the discretion of responsible 
academic staffs 

317-492 โครงงำนทำงวสัดุศำสตร์ 2        3(0-9-0) 
Project in Materials Science II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 317-491 
Prerequisite : 317-491 
นกัศึกษาฝึกท าวจิยัในสาขาวสัดุศาสตร์เพิ่มเติม หรือต่อเน่ือง 
Each student will continuously undertake an elementary research problem in materials science 
 



324-201 เคมีกบัควำมปลอดภัย         2((2)-0-4) 
Chemical Safety 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 324-102 
Prerequisite : 324-102 
สารเคมีท่ีเป็นอนัตราย สารไวไฟ วตัถุระเบิด สารกมัมนัตรังสี สารกดักร่อนและแก๊ส วธีิท่ีถูกตอ้งใน

การเคล่ือนยา้ย การเก็บ การใช้และการท าลายสารเคมี วิธีป้องกนัอุบัติภยัจากสารอนัตรายและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับหรือสัมผสัสารอนัตราย ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ 
การบริหารจดัการห้องปฏิบติัการ คุณสมบติัของบุคลากรในห้องปฏิบติัการ การออกแบบห้องปฏิบติัการ    
การจดัการของเสียจากห้องปฏิบติัการและอนัตรายท่ีอาจเผชิญในห้องปฏิบติัการ  การประเมินความเส่ียง
สารเคมี พระราชบญัญติัความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมี 

Hazardous chemicals, flammable substances, explosive, radioactive, corrosive substances and gas; 
proper methods of transportation, storage, handling and disposal; instructions for accident prevention and 
first aid from hazardous chemicals; injuries of exposure to hazardous substances; laboratory safety; 
laboratory management; staff qualification requirements; laboratory design; the management of laboratory 
waste and possible harm in laboratory; chemical risk assessment; chemical safety act 

342-204 เทคโนโลยยีำงพืน้ฐำน         3((3)-0-6) 
Fundamentals of Rubber Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัความเป็นมาของยางธรรมชาติ ส่วนประกอบของน ้ ายาง การผลิตน ้ายางขน้ ยางดิบเกรดต่าง 

ๆ วธีิการทดสอบความเสถียรของน ้ายาง วธีิการทดสอบตามมาตรฐานของยางดิบ วธีิการเตรียมสารเคมี
ส าหรับน ้ายาง กระบวนการผลิตถุงยางอนามยั ถุงมือยาง และยางฟองน ้า และวธีิการทดสอบผลิตภณัฑต์าม
มาตรฐานท่ีกาหนด 

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

342-334 เทคโนโลยส่ิีงทอ         2((2)-0-4) 
Fiber and Textile Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 



ชนิดและสมบัติของเส้นใย  เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์  เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย 
ประดิษฐ์ การป่ันเส้นดา้ยและเชือก การยอ้มเส้นใยและเส้นดา้ย การผลิตผลิตภณัฑ์จากเส้นใย และเส้นดา้ย 
การตกแต่งส่ิงทอและการตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงทอเพื่อความย ัง่ยนื นวตักรรมส่ิงทอ 

Fiber types and properties; natural and synthetic fiber; synthetic fiber production technology; yarn 
and rope production; fiber and yarn dyeing; fiber and yarn product processing; textile finishing and 
quantity control; sustainable textiles; textile innovation 

342-335 สีและสำรเคลือบผวิ         2((2)-0-4) 
Paint and Coating Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การจ าแนกวสัดุเคลือบผวิ ชนิดของเรซิน ผงสี ตวัท าละลายและสารตวัเติมท่ีใชใ้นการผลิตสี 

และสารเคลือบผวิ การผสมสูตรสีและสารเคลือบผวิ การใชง้านและการทดสอบคุณภาพ วสัดุเคลือบผวิท่ี 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

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

342-336 กำรใช้งำนและกำรวิเครำะห์พอลเิมอร์ข้ันสูง      2((2)-0-4) 
Advanced Polymer Utilization and Characterization 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
การพฒันาเทคโนโลยีของพลาสติกและการดดัแปรพลาสติกเพื่อการใชง้านเฉพาะดา้นพอลิเมอร์น า

ไฟฟ้าเพื่อการผลิตพลงังาน วสัดุเยื่อบางพอลิเมอร์เพื่อการแยกก๊าซ การแลกเปล่ียนประจุ การผลิตพลงังาน
สะอาด หลกัการและเคร่ืองมือวิเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีท่ีพื้นผิว สัณฐาน
วทิยา การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยรังสีเอกซ์ 

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

316-100 วสัดุธรรมชำต ิ         2((2)-0-4) 
Natural Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 



แนวคิดพื้นฐานของวสัดุธรรมชาติ พอลิเมอร์ธรรมชาติ ยางธรรมชาติ วสัดุเลียนแบบธรรมชาติ
ส าหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ในวสัดุศาสตร์ วสัดุจากซิลิกา โครงสร้าง สมบติัและการประยุกต์ใช้
วสัดุชีวภาพทางการแพทย ์วสัดุธรรมชาติในอุตสาหกรรมและอนาคต 

Basic concepts of natural materials; natural polymers; natural rubber; biomimetic materials for 
design and applications in materials science; silica-based materials; structures, properties and applications 
of biomedical materials; natural materials in industry and future 

316-200 วสัดุในชีวติประจ ำวนั         2((2)-0-4) 
Materials in Daily Life 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ประวติัศาสตร์ของวสัดุ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียววสัดุ : โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวสัดุผสมสมบติั

ของวสัดุ การประยกุตใ์ชง้าน 
History of materials; introduction to materials : metals, ceramics, polymers and composites; 

properties of materials; materials applications 

316-404 วสัดุอุตสำหกรรม         2((2)-0-4) 
Industrial Materials 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: Consent of the program 
ความส าคญัของวสัดุในอุตสาหกรรม สมบติัทางเคมี ฟิสิกส์และทางกลของวสัดุ การเลือกวสัดุใน 

อุตสาหกรรม: โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วสัดุผสม วสัดุก่อสร้าง วสัดุทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
และสัญลกัษณ์ของวสัดุตามมาตรฐานนิยม กระบวนการข้ึนรูปวสัดุท่ีส าคญัในอุตสาหกรรม การรีไซเคิลใน
อุตสาหกรรมการผลิต 

Importance of materials for industry; chemical, physical, and mechanical properties of materials; 
selection of materials for industry; metal ceramic polymer and composite; construction; system and 
symbol of materials according to principlestandards; recycle processing in production industrial 
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