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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยรังสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาฟสิกส 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
           รหัสหลักสูตร    : 25400051100415 
                ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
            ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร) 
ชื่อยอ วท.บ. (วัสดุศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Materials Science) 
ชื่อยอ B.Sc. (Materials Science) 

 
3. วิชาเอก 

ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 138 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

          5.2 ประเภทหลักสูตร 
       หลักสูตรทางวิชาการ  
          5.3 ภาษาที่ใช  

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
5.4 การรับเขาศึกษา  

รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร พ.ศ. 2556  

กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา  2561   
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ………......เมื่อ

วันที…่…...เดือน ....................พ.ศ. ............... 
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการ

ประชุมครั้งที่ ………เม่ือวันที ่…...…เดือน ....................พ.ศ. ............. 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …….…เมื่อวันที.่.…..…เดือน ....................

พ.ศ. .............. 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิทยาศาสตร 
 8.2 นักวิจัย 
 8.3 นักวิชาการ 
 8.4 พนักงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 8.6 ผูประกอบการ หรือลูกจางในหนวยงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน 
 8.7 อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปการศึกษาที่จบ 

1 3341501067xxx ผูชวยศาสตราจารย สมยศ  คงคารัตน 
 

Ph.D. (Materials Science & Eng) 
University of  New South Wales, 
Australia, 2554 
วท.บ. (ฟสิกส)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2543 

2 3102001386xxx ผูชวยศาสตราจารย นันทพร คงคะจันทร 
 

Ph.D. (Materials Science)  
University of Southern California, 
U.S.A., 2548 
วท.ม. (วัสดุศาสตร)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 
วท.บ. (วัสดุศาสตร)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

3 3101500116xxx ผูชวยศาสตราจารย พัชรี ประทุมพงษ 
 

Ph.D. (Materials Science) 
University of  Leeds, U.K., 2545 
วท.บ. (ฟสิกส)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

4 
 
 

3600500110xxx อาจารย 
 
 

ฐิติรัตน อินทรประสิทธิ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557 
วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550 
วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2548 

5 3101800293xxx อาจารย โอภาส โตจิระ Ph.D. (Physics)  
University of  Leeds, UK, 2552 
วท.ม. (Physical Chemistry) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
วท.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาประเทศนั้น จําเปนตองอาศัยนักวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการวิจัย และผลงานจากการ
วิจัยสามารถนําไปสูการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งสาขาวิทยาศาสตรที่จะสงเสริมการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม คือ สาขาวัสดุศาสตร ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะมีจํานวนนักวิทยาศาสตรตอประชากรอยูใน
ระดับสูง สําหรับประเทศไทยนั้นยังมีสัดสวนคอนขางต่ํา ดังนั้นการผลิตนักวัสดุศาสตร จึงมีสวนสําคัญใน
การสรางกําลังคนเพ่ือไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการกําหนดนโยบายการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรตอบัณฑิตดานสังคมศาสตรอยูในสัดสวน 60 ตอ 40 แตปจจุบันการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาจะเนนการผลิตดานสังคมศาสตร จึงทําใหสัดสวนดังกลาวเปนไปในทางตรงขาม สงผล
ใหประเทศพัฒนาไดลาชา และสงผลกระทบตอการพัฒนาทางสังคม ซึ่งสังคมที่มีผูรูทางวิทยาศาสตรมาก
จะมีสวนในการสงเสริมใหสังคมมีความเขาใจในธรรมชาติ ไมเชื่ออะไรโดยปราศจากเหตุผล 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรโดยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง และเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาวัสดุศาสตร ถือเปนความจําเปน เพ่ือจะไดสงเสริมใหประเทศมีจํานวน
นักวิทยาศาสตรเ พ่ิมมากข้ึน และกําลังคนท่ีมีมากขึ้น ทําใหมีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให
เจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยแหงนี้มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและวิจัยทางดานวิทยาศาสตร ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรดานวัสดุศาสตร จึงเปนภารกิจที่ตรงกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถ
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรไปสนองความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตร ซึ่งในปจจุบันยังมีผูสําเร็จ
การศกึษาดานวิทยาศาสตรอยูในระดับที่ต่ํามาก 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปจัดสอนโดยคณะที่ เกี่ยวของ กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรจัดสอนโดยสาขาวิชาตางๆ ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก มธ.100 มธ.101 มธ.102 มธ.103 มธ.104 มธ.105 มธ.106 มธ.155 
มธ.116 มธ.117 มธ.122 สษ.296 สษ.396 อช.125 พท.107 และ พท.242 
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก วท.113 วท.121 วท.122 วท.131  
วท.132 วท.163 วท.171 วท.172 วท.181 วท.182 ค.218 และ ค.219 
- วิชาบังคบันอกสาขา ไดแก ค313 และ วท.301 

 
 
 



มคอ.  
 

6 
 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  วด.207 มหัศจรรยแหงวสัดุ* 
                     *หมายเหตุ : เปนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนใหนักศึกษาทุกคณะโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวัสดุศาสตรและ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ สามารถศึกษาวิชานี้ไดแตไมนับหนวยกิต 
 13.3 การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนมีระบบการประสานงานรวมกันระหวางหลักสูตรกับสาขาวิชาและคณะ
ตาง ๆ ท่ีจัดรายวิชาใหกับหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผน กําหนดขอตกลงรวมกัน เพื่อกําหนดเนื้อหา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา 

มุงเนนผลิตบัณฑิตทางดานวัสดุศาสตร ที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และตอบสนองตอการพัฒนาประเทศใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองได 

 1.2 ความสําคัญ 
วัสดุศาสตรเปนวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ศึกษาคนควา และวิจัยทางโครงสราง การผลิต และ

สมบัติของวัสดุ นอกจากนี้วัสดุศาสตรเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีดานตางๆ มากมาย เชน วัสดุทางวิศวกรรม การแพทย  คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิก  เปนตน   
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูทางวัสดุศาสตร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตความรู
ทางวัสดุศาสตรไปใชในงานที่เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาอ่ืน ๆ ได 

2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางวัสดุศาสตรเพียงพอที่จะนําไปศึกษาตอใน
ระดับสูง หรือนําไปปฏิบัติงานไดท้ังในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

3. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห ศึกษาคนควาและวิจัยไดดวยตนเอง มีความสนใจและ
ติดตามความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 

4. เพ่ือสงเสริมใหบัณฑติมีความคิดสรางสรรค มคีวามเปนผูนํา สามารถรวมงานกับผูอ่ืนได 
5. เพ่ือปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมและ

ประเพณีของสังคม ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายใน 5 ป 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
รายงานการประชุมของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

2. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหนักศกึษาบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ใหความรูทางวิชาชีพแกอาจารย
เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน เอกสารการพัฒนา
ทางวิชาชีพของอาจารย 

3. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังดานวิชาการ และ
อุตสาหกรรม 

ติดตามการเปลี่ยนแปลง ความ
ตองการของภาคราชการและ
หนวยงานอื่น ๆ ในดานกําลังคน 
การพัฒนา การวิจัย การสราง
นวัตกรรมตาง ๆ  

รายงานความตองการจากภาคสวน
ตางๆ ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 6 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกต ิ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมบังคับ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนไดตามความจําเปนของแตละบุคคล การจัดการ

เรียนการสอนภาคฤดูรอนของรายวิชาในหลักสูตรข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 
                                    

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน-เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 7  
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
การคดัเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธกีารที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาใหเขากับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งแตกตางจากในระดับ
มัธยมศึกษา และปญหาการมีพ้ืนความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมดีพอ ดังนั้นนักศึกษาควรมีผลการ
เรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตรอยูในเกณฑดี  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
มีการสอนเพิม่เติมเพื่อปรับพ้ืนฐาน สนับสนุนใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง และทบทวนบทเรียน

กับเพ่ือนนักศึกษาดวยกัน มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในเรื่องการปรับตัวตลอดจนเสนอแนะวิธีการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ
การศกึษา 

- - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ใชงบประมาณรวมกัน 3 หลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสด)ุ ดังนี ้

งบบุคลากร  1,033,110 บาท 
 หมวดเงินเดือน 954,980 บาท  
 หมวดคาจางประจํา 78,130 บาท  
งบดําเนินการ  1,031,020 บาท 

หมวดคาตอบแทน 392,832 บาท  
หมวดคาใชสอย 265,102 บาท  
หมวดคาวัสดุ 373,086 บาท  
หมวดสาธารณูปโภค - บาท  

งบลงทุน  921,300 บาท 
 หมวดครุภัณฑ 921,300 บาท  
รวมทั้งสิ้น  2,985,430 บาท 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (ท้ังหมด 510 คน) 5,833.78 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปน
โครงการปกติใชงบประมาณแผนดินประจําป 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาแบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 1) การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ป พ.ศ.2540 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555) ขอ 10.10 และ ขอ 15 
          2) หลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง
การลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตร พ.ศ.2560 และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตร อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตาง ๆ 
ครบตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี ้

1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 
2. วิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           26   หนวยกิต 
 2.2 วิชาบังคบั 
          2.3 วิชาบังคบัเลือก 

          55   หนวยกิต 
           9    หนวยกิต 

 2.4 วิชาเลือก           12   หนวยกิต 
3. วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

    3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ประกอบดวย

อักษรยอ และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี ้
อักษรยอ วด (MR)  หมายถึงอักษรยอของสาขาวิชาวัสดุศาสตร 
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี ้

 
เลขหลักหนวย  หมายถึง วิชาบังคับหรือวิ ชาเลือก 
 เลข 0-5   หมายถึง วิชาบังคับ 

   เลข 6-9   หมายถึง วิชาเลือก 
เลขหลักสิบ หมายถึง            หมวดวิชาที่สอนโดยสาขาวัสดุศาสตร 

เลข 0   หมายถึง วิชาทั่วไปทางวัสดุศาสตร 
เลข 1   หมายถึง วิชาทางวัสดุโลหะ 
เลข 2   หมายถึง วิชาทางวัสดุเซรามิก 
เลข 3   หมายถึง วิชาทางวัสดุโพลิเมอร 
เลข 4   หมายถึง วิชาทางวัสดุประยุกตและหัวขอพิเศษทางวัสดุ 

   เลข 9   หมายถึง วิชาการฝกงาน สัมมนา และโครงงานพิเศษ 
เลขหลักรอย   หมายถึง วิชาซึ่งอยูในระดับชั้นปตาง ๆ 

      เลข 1   หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1 
      เลข 2   หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2 
      เลข 3   หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3 
      เลข 4   หมายถงึ รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4 
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3.1.3.2 รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 

  รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 
1.  วิชาศึกษาทั่วไป      30  หนวยกิต 
 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสราง
และองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1: เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน 21 หนวยกิต 
ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

หมวดมนุษยศาสตร บังคบั 1  วิชา 3 หนวยกิต 
มธ.102 
TU 102 

ทักษะชีวิตทางสังคม 
Social Life Skills 
 

            3(3-0-6) 

หมวดสังคมศาสตร บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต  
มธ.100 
TU 100 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
Civic Education 

            3 (3-0-6) 

มธ.101 
TU 101 

โลก, อาเซียน และไทย 
Thailand , ASEAN ,and the World 

            3 (3-0-6) 

 
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับ 1  วิชา 3 หนวยกิต 
มธ.103 
TU 103 

ชีวิตกับความยั่งยืน 
Life and Sustainability 

            3 (3-0-6) 

 
หมวดภาษา บังคบั 3  วิชา 9 หนวยกิต 
มธ.104 
TU 104 

การคดิ อาน และเขียนอยางมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking, Reading, and Writing 

           3 (3-0-6) 

มธ.105 
TU 105 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
Communication Skills in English 

           3 (3-0-6) 

มธ.106 
TU 106 

ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร 
Creativity and Communication 
 

            3 (3-0-6) 

สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศกึษารายวิชาที่ภาควิชาฯ กําหนด จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี ้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 
มธ.155 
TU 155 

สถิติพ้ืนฐาน 
Elementary Statistics 

           3 (3-0-6) 

สษ.296 
EL 296 

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes 1 

          3 (3-0-6) 
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และเลือกศึกษาอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1)  หมวดสังคมศาสตร 
มธ.122 
TU 122 

กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Law in Everyday Life 

    3 (3-0-6) 

อช.125 
AS 125 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 
Introduction to ASEAN 

            3 (3-0-6) 

2)  หมวดมนุษยศาสตร 
มธ.116 
TU 116 

มนุษยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง 
Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts 

3 (3-0-6) 

มธ.117 
TU 117 

พัฒนาการของโลกสมัยใหม 
Development of the Modern World 

3 (3-0-6) 

3)  หมวดภาษา 
สษ.396 
EL 963  

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes 2 

  3 (3-0-6) 

4)  หมวดพฒันานักศึกษาและการเสริมสรางทักษะและประสบการณ 
พท.107 
PE 107 

การเจริญสติและฝกสมาธิ 
Mindfulness and Meditation 

  1 (0-2-1) 

พท.242 
PE 242 

การเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพ 
Preparative for work achievement 

  2 (2-0-4) 

 
2. วิชาเฉพาะ       102 หนวยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  26  หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 26 

หนวยกิต ดังนี ้
ค.218 
MA 218 

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1 
Calculus for Science 1 

 3 (3-0-6) 

ค.219 
MA 219 

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 
Calculus for Science 2 

 3 (3-0-6) 

วท.113 
SC 113 

ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

 3 (3-0-6) 

วท.121 
SC 121 

เคมี 1 
Chemistry 1 

 3 (3-0-6) 

วท.122 
SC 122 

เคมี 2 
Chemistry 2 

 3 (3-0-6) 

วท.131 
SC 131 

ฟสิกส 1  
Physics 1 

3 (3-0-6) 

วท.132 
SC 132 

ฟสิกส 2  
Physics 2 

 3 (3-0-6) 
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วท.163 
SC 163 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory  

1 (0-3-0) 

วท.171 
SC 171 

ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory 1 

1 (0-3-0) 

วท.172 
SC 172 

ปฏิบัติการเคมี 2  
Chemistry Laboratory 2 

1 (0-3-0) 

วท.181 
SC 181 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 
Physics Laboratory 1 

1 (0-3-0) 

วท.182 
SC 182 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 
Physics Laboratory 2 

1 (0-3-0) 

 
2.2 วิชาบังคับ       55 หนวยกิต 

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ รวม 55 หนวยกิต ดังนี้ 
 ค.313  
MA 313 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
Ordinary Differential Equation 

3 (3-0-6) 

วด.200 
MR 200 

วัสดุศาสตรเบื้องตน 
Introduction to Materials Science  

3 (3-0-6) 

วด.201  
MR 201 

ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง 
Crystallography and Assembly of Atoms in Solids 

3 (2-3-4) 

วด.202 
MR 202 

กระบวนการผลิตวัสดุ 
Materials Processing 

3 (3-0-6) 

วด.204 
MR 204 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 
Materials Science Laboratory 1 

1 (0-3-0) 

วด.206 
MR 206 

เคมีประยุกตสําหรับวัสดุศาสตร 
Applied Chemistry for Materials Science  

2 (2-0-4) 

วด.220 
MR 220 

วัสดุเซรามิกและการประยุกต 
Ceramic Materials and Their Applications 

3 (3-0-6) 

วด.231 
MR 231 

พอลิเมอรและการประยุกต 
Polymers and Their Applications 

3 (3-0-6) 

วด.292 
MR 299 

กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดศุาสตร 1 
Creative Activity in Materials Science 1 

1 (0-3-0) 

วด.300 
MR 300 

การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค 
Phase Transformation and Microstructure 

3 (3-0-6) 

วด.301 
MR 301 

สมบัติเชิงกลของวัสด ุ
Mechanical Properties of Materials 

3 (3-0-6) 

วด.302 
MR 302 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
Characterization of Materials 

3 (2-3-4) 

วด.303 
MR 303 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ 
Thermodynamics of Materials 

3 (3-0-6) 
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วด.304 
MR 304 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 
Materials Science Laboratory 2 

1 (0-3-0) 

วด.310 
MR 310 

โลหะและการประยุกต 
Metals and Their Applications 

3 (3-0-6) 

วด.320 
MR 320 

สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ 
Thermal Properties and Refractory Materials 

2 (2-0-4) 

วด.392 
MR 392 

กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 2 
Creative Activity in Materials Science 2 

1 (0-3-0) 

วท.301 
SC 301 

การประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
Entrepreneurship in Science and Technology 

3 (3-0-9) 

วด.396 
MR 396 

การฝกงาน 
Training 

       1 (ไมนอยกวา 300 ชม.) 

วด.397 
MR 397 

ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
Factories Visit 

ไมนับหนวยกิต 

วด.402 
MR 402 

สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ 
Electrical and Magnetic Properties of Materials 

3 (3-0-6) 

วด.441 
MR 441 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส 
Electronics Materials 

3 (3-0-6) 

วด.491 
MR 491 

ระเบียบวิธีวิจัย 
Reseach Method 

1 (0-3-0) 

วด.492 
MR 492 

โครงงานพิเศษ 
Special Project 

2 (0-6-0) 

วด.495 
MR 495 

สัมมนา 
Seminar 

1 (0-3-0) 

 
 

2.3 วิชาบังคับเลือก       9  หนวยกิต 
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาในสาขาวัสดุศาสตรและนอกสาขาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใน

รายวิชาตอไปนี ้ 
วด.306 
MR 306 

การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ 
Corrosion and Degradation of Materials 

3 (3-0-6) 

วด.316 
MR 316 

การผลิตอลูมิเนียมและการประยุกต 
Aluminium Productions and its Applications 

3 (3-0-6) 

วด.326 
MR 326 

วิทยาการแกวและเทคโนโลยีแกว 
Glass Science and Technology 

3 (3-0-6) 

วด.336 
MR 336 

การสังเคราะหและสมบัติของพอลิเมอร   
Synthesis and Properties of Polymers 

3 (3-0-6) 

วด.337 
MR 337 

วิศวกรรมศาสตรพอลิเมอร 
Polymers Engineering 

3 (3-0-6) 
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วด.346 
MR 346 

กระบวนการผลิตเหล็กแบบยั่งยืน  
Sustainable Steelmaking Process 

3 (3-0-6) 

วด.347 
MR 347 

การหาโครงสรางดวยการเลี้ยวรังสีเอกซผานผลึกเดีย่ว 
Structure Determination by Single Crystal X-ray 
Diffraction 

3 (3-0-6) 

วด.348 
MR 348 

วัสดุรูพรุนนาโน 
Nanoporous Materials 

3 (3-0-6) 

วด.349 
MR 349 

โคออรดิเนชันพอลิเมอรเบ้ืองตน 
Basic of Coordination Polymers 

3 (3-0-6) 

วด.416 
MR 416 

โลหะผสมเชิงวิศวกรรม 
Engineering Alloys 

3 (3-0-6) 

วด.426 
MR 426 

กระบวนการผลิตเซรามิกข้ันสูง 
Advanced Ceramic Processing 

3 (3-0-6) 

วด.436 
MR 436 

ฟสิกสของพอลิเมอร 
Polymer Physics 

3 (3-0-6) 

วด.437 
MR 437 

กระแสศาสตรของพอลิเมอร 
Rheology of Polymers  

3 (3-0-6) 

วด.447 
MR 447 

นาโนเทคโนโลย ี
Nanotechnology 

3 (3-0-6) 

ค.318 
MA 318 

สมการเชิงอนุพันธยอย 
Partial Differential Equation 

3 (3-0-6) 

คม.216 
CM 216 

เคมีอนินทรีย 
Inorganic Chemistry 

3 (3-0-6) 

คม.236 
CM 236 

เคมีเชิงฟสิกส 
Physical Chemistry 

3 (3-0-6) 

 
 

2.4 วิชาเลือก       12  หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในสาขาฟสิกส ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส เคมี วัสดุศาสตร 

คณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร หรือ ภาษาอังกฤษ  รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
โดยวิชาเลือกในสาขาวัสดุศาสตร มีดังนี ้

วด.207 
MR 207 

มหัศจรรยแหงวัสดุ* 
Miracle of Materials*  

3 (3-0-6) 

วด.338 
MR 338 

พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได 
Biodegradable Plastics 

3 (3-0-6) 

วด.446 
MR 446 

วัสดุคอมโพสิต 
Composite Materials 

3 (3-0-6) 

วด.448 
MR 448 

วัสดุชีวการแพทย 
Biomedical Materials 

3 (3-0-6) 
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วด.449 
MR 449 

หัวขอพิเศษ 
Special Topics 

3 (3-0-6) 

*หมายเหตุ : เปนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนใหนักศึกษาทุกคณะโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวัสดุ
ศาสตรและ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ สามารถศึกษาวิชานี้ไดแตไมนับหนวยกิต 
 

3. วิชาเลือกเสร ี      6  หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย 
  นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได 

1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกรายวิชา (รวมทั้งรายวิชาที่ไมไดกําหนด
ไวในวิชาศึกษาทั่วไปสวนที ่2) 

2. รายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที ่1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทุกรายวิชา  
3. วิชา ท .162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท .163 การเขียนเพ่ือการสื่อสารในองคกร 
 
การศึกษาวิชาวัสดุศาสตรเปนวิชาโท 
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวัสดุศาสตรเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาในสาขาวิชา

วัสดุศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไดแก 
1. วิชาบังคบั        15  หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคบัจํานวน 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังนี้ 

วด.200 
MR 200 

วัสดุศาสตรเบื้องตน 
Introduction to Materials Science  

3 (3-0-6) 

วด.201 
MR 201 

ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง 
Crystallography and Assembly of Atoms in Solids 

3 (2-3-4) 

วด.202 
MR 202 

กระบวนการผลิตวัสดุ 
Materials Processing 

3 (3-0-6) 

วด.300 
MR 300 

การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค 
Phase Transformation and Microstructure 

3 (3-0-6) 

วด.302 
MR 302 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
Characterization of  Materials  

3 (2-3-4) 

 
วิชาเลือก      ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

                   ใหเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวัสดุศาสตรที่มีรหัสวิชา วด.3XX ขึ้นไป รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1 3 
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป 3 
วท.121 เคมี 1 3 
วท.131 ฟสิกส 1 3 
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1 1 
วท.181 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 
มธ.104 การคดิ อาน และเขียนอยางมีวิจารณญาณ 3 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 3 

รวม 21 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 3 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน 3 
วท.122 เคมี 2 3 
วท.132 ฟสิกส 2 3 
วด.200 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3 
วท.172 ปฏิบัติการเคมี 2 1 
วท.182 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 
มธ.106 ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร 3 

รวม 20 
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ปการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3 
วด.202 กระบวนการผลิตวัสดุ 3 
วด.220 วัสดุเซรามิกและการประยุกต 3 
วด.231 พอลิเมอรและการประยุกต 3 
วด.206 เคมีประยุกตสําหรับวัสดุศาสตร 2 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.103 บูรณาการศาสตรแหงความยั่งยืน 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วด.204 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 1 
วด.201 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง 3 
วด.292 กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 1 1 
XX.XXX วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือก 3 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย 3 
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 3 

รวม 17 
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ปการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วด.301 สมบัติเชิงกลของวัสดุ 3 
วด.303 อุณหพลศาสตรของวัสดุ 3 
วด.310 โลหะและการประยุกต 3 
วด.392 กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 2 1 
วด.304 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 1 
XX.XXX วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือก 6 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค 3 
วด.302 การหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3 
วด.320 สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ 2 
วด.402 สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ 3 
วท.301 การประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 
XX.XXX วิชาศึกษาทั่วไปสวนท่ี 2 3 
วด 397 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม ไมนับ 
                                          รวม 17 
ภาคฤดูรอน 
วด 396     การฝกงาน (ไมต่ํากวา 300 ชั่วโมง) 1 

รวม 1 
 
 
 

ปการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วด.441 วัสดุอิเล็กทรอนิกส 3 
วด.491 ระเบียบวิธีวิจัย 1 
วด.495 สัมมนา 1 
XX.XXX วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือก 6 
XX.XXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 14 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วด.492 โครงงานพิเศษ 2 
XX.XXX วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือก 6 
XX.XXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 11 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
1. วิชาศึกษาทั่วไป 
สวนที่ 1: เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน 21 หนวยกิต ดังนี้ 
มธ.102 
TU 102 

ทักษะชีวิตทางสังคม 
Social Life Skills 

3 (3-0-6) 

 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองครวม ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเปน
ทักษะสําคัญที่จะชวยใหประสบความสําเร็จและใชชีวิตในสังคมอยางเปนสุข ดวยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสรางความมั่นคงทางอารมณ การเขาใจตนเองและการปรับตัว
เมื่อเผชิญกับปญหาทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม การเขาใจความหมายของสุนทรียศาสตร การไดรับ
ประสบการณและความซาบซึ้งในความสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย ในแขนงตางๆ ทั้งทัศนศิลป ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปตยกรรม 

 
มธ.100 
TU 100 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
Civic Education 

3 (3-0-6) 

 การเรียนรูหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย 
(The Rule of Law) เขาใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝกฝนใหนักศึกษาไดพัฒนา
ตนเองใหเปน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยใชวิธีการเรียนรูโดยลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) 

 
มธ.101 
TU 101 

โลก อาเซียนและไทย 
Thailand, Asean and the World 

3 (3-0-6) 

 ศึกษาปรากฏการณที่สําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร ผานการอภิปรายและยกตัวอยางสถานการณหรือ
บุคคลท่ีไดรับความสนใจ เพื่อใหเกิดมุมมองตอความหลากหลายและเขาใจความซับซอนท่ีสัมพันธกันทั้งโลก มี
จิตสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถทาทายกรอบความเชื่อเดิมและเปดโลกทัศนใหมใหกวางขวางขึ้น 
 
มธ.103 
TU 103 

ชีวิตกับความยั่งยืน 
Life and Sustainability 

3 (3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีสวนเก่ียวของตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ผลกระทบระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีสําคัญที่เกี่ยวของกับสถานการณ
ในปจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเปนมนุษย 
 
มธ.104 
TU 104 

การคดิ อาน และเขียนอยางมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking, Reading, and Writing 

3 (3-0-6) 

             พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณผานการตั้งคําถาม การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคา พัฒนาทักษะการอานเพื่อจับสาระสําคัญ  เขาใจจุดมุงหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใชเหตุผลที่นําไปสูขอสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รูจักถายทอดความคิด และเชื่อมโยงขอมูลเขากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอางอิงหลักฐาน
และขอมูลมาใชในการสรางสรรคงานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มธ.105 
TU 105 

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
Communication Skills in English 

3 (3-0-6) 

 พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุงเนนความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอาน เพ่ือทําความเขาใจเนื้อหาวิชาการในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 
มธ.106 
TU 106 

ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร 
Creativity and Communication 

3 (3-0-6) 

 กระบวนการคิดอยางสรางสรรค โดยมีการคิดเชิงวิพากษเปนองคประกอบสําคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดลอม ท้ังในระดับบุคคล 
องคกร และสังคม 
 
สวนที่ 2: นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาที่ภาควิชาฯ กําหนด จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี ้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 
มธ.155 
TU 155 

สถิติพ้ืนฐาน 
Elementary Statistics 

3 (3-0-6) 

 ลักษณะปญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว
แปรสุมทวินาม ปวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอยางและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ยประชากรกลุมเดียวและสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว 
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนเชิงเดยีว การทดสอบไคกําลังสอง 

 
สษ.296 
EL 296 

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes 1 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : สอบได  สษ. 172 
 พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อานและเขียน โดยเนนเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทาง

วิชาการ การฝกทําโนตยอ การเขียนคํานิยาม การบรรยายกระบวนการ การใชประโยคคําสั่ง การรายงานผลการ
ทดลอง การระบุความสัมพันธของงานเขียนประเภทที่บอกเหตุและผล และการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง 
 
 
และเลือกศึกษาอีก 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
มธ.122 
TU 122 

กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Law in Everyday Life 

3 (3-0-6) 

 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เปนแบบแผนความประพฤติของมนุษยในสังคม หลักการ
พ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณคาของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู
พ้ืนฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรตองรูท้ังในดานของ
สิทธิ และในดานของหนาที่ การระงับขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใชสิทธิ หลักการใชและ
การตีความกฎหมาย โดยเนนการศึกษาจากกรณีตัวอยางที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน 
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อซ.125 
AS 125 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 
Introduction to ASEAN 

3(3-0-6) 

 ประวัติของการกอตั้ง และเปาหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมดานสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องตนของประเทศตางๆที่เปนสมาชิกอาเซียน 
 
มธ.116 
TU 116 

มนุษยกับศิลปะ: ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง 
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 

3 (3-0-6) 

 ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธของศลิปะ กับพัฒนาการของมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม โดยศึกษา
จากผลงานศิลปกรรมดานทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปญญาของ
มนุษยชาติ ผูเรียนจะไดประจักษในคุณคาของศิลปะดวยประสบการณของตน ไดตรึกตรองและซาบซึ้งในสุนทรี
ยรส จากผลงานศิลปกรรมแตละประเภท เพ่ือใหเกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคาของผลงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ไดเรียนรูถึงอิทธิพลของศิลปะตอคานิยมและการดํารงชีวิตของคนไทย 
 
มธ.117 
TU 117 

พัฒนาการของโลกสมัยใหม 
Development of the Modern World 

3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต ค.ศ .1500  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเนนความสัมพันธทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปนพ้ืนฐานแหงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูสมัยใหม 
 
สษ.396 
EL 396 

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes 2 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : สอบได สษ.296  
 พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเนนการใชภาษาเพื่อจุดประสงคทาง
วิชาการ เพ่ือใหสามารถทําโนตยอ เขียนรูปประโยคที่มีโครงสรางหลากหลาย สรุปใจความสําคัญ การตีความ
ขอมูลจากแผนภูมิและตาราง การอานบทคัดยองานวิจัย ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานได 
 
พท.107 
PE 107 

การเจริญสติและฝกสมาธิ 
Mindfulness and Meditation 

     1(0-2-1) 

 แนวทางในการเจริญสติและสมาธิ การฝกจิตเพ่ือการศึกษาและการดํารงอยูอยางมีประสิทธภิาพทั้งใน
มหาวิทยาลัย และในชีวิตประจําวัน 

 
พท.242 
PE 242 

การเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพ 
Preparative for work achievement 

2 (2-0-4) 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเสริมสรางเจตคติที่ดีงาม รวมทั้งพัฒนาทักษะในการทํางานที่สามารถ
นําไปประยุกตใชในวิชาชีพตางๆไดแกการสมัครงาน แรงงานสัมพันธ มนุษยสัมพันธ การประชุมและการเขียน
รายงานการประชุม การนําเสนอโครงการหรือผลงานในรูปแบบตางๆคุณภาพและการประเมินคุณภาพ การ
ทํางานเปนทีม การใชอุปกรณสํานักงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน 
อันจะเปนการสงเสริมใหอนาคตเกิดความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน 
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2. วิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 26 หนวยกิต ดังนี้                                                          
ค.218 
MA 218    

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1  
Calculus for Science 1 

3 (3-0-6) 
 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย กฎลูกโซ อนุพันธ
โดยปริยาย อนุพันธอันดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทคามัชฌิม การประยุกตของอนุพันธ ผลตางเชิง
อนุพันธและการประยุกต ปฏิยานุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการ
ประยุกตในทางเรขาคณติและฟสิกส อนุกรมอนันต 
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศกึษาหรือสอบได ค .111 หรือ ค .211 หรือ ค .216  
   
ค.219 
MA 219 

แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 
Calculus for Science 2 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : สอบได ค .218  
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง ผลตาง

เชิงอนุพันธรวมและการประยุกต การประยุกตของอนุพันธยอยในการหาคาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชันหลาย
ตัวแปรแบบไมมีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ พิกัดเชิงข้ัวและการประยุกตในการหาพื้นที่ ปริพันธหลายชั้น
และการประยุกต 
 
วท.113 
SC 113 

ชีววิทยาทั่วไป  
General Biology  

3 (3-0-6) 

 วิชาชีววิทยาเบื้องตนของพืชและสัตวเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน หลักเกณฑ โครงสรางและ
กระบวนการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตวตั้งแตระดับโมเลกุล เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับ
ชีวิต โครงสรางและหนาที่ของกรดนิวคลีอิกในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเจริญพันธุ พันธุศาสตร 
พฤติกรรมของสัตว วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา 

 
วท.121 
SC 121 

เคมี 1 
Chemistry 1 

3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีอะตอม โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ พลังงานไอออไนเซชัน พลังงานสัม
พรรคภาพอิเล็กตรอน พลังงานสภาพไฟฟาลบ พันธะเคมี ออรบิทัลเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล รูปรางโมเลกุล 
สารประกอบเชิงซอน เคมีนิวเคลียร ความเสถียรของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร ปริมาณ
สัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลายและคอลลอยด กฎของอุณหพลศาสตร   เอนโทรป พลังงานอิสระ 
และจลนพลศาสตรเคมี 
 
วท.122 
SC 122 

เคมี 2 
Chemistry 2 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วท.121 
 เคมีไฟฟา ปฏิกิริยารีดอกซ เซลลกัลวานิก การแยกสลายดวยไฟฟา สมดุลเคมี หลักทฤษฎีกรด-เบส 
ความแรงของกรด-เบส สมบัติกรด-เบสของเกลือ เคมีอินทรียพ้ืนฐาน โครงสรางและสมบัติของสารอินทรีย การ
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เตรียมและปฏิกิริยาชนิดตางๆ ของสารอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล   ฟนอล แอลดีไฮด
กับคีโตน เอมีน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ 

 
วท.131 
SC 131 

ฟสิกส 1 
Physics 1 

3 (3-0-6) 

 เวกเตอร ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย การเคลื่อนท่ีและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน 
พลังงาน โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ สมดุล  สภาพ
ยืดหยุน กลศาสตรของไหล การแกวงกวัด คลื่น เสียง ความรอน อุณหภูม ิสมบัติทางความรอนของวัสดุ อุณหพล
ศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ 

 
วท.132 
SC 132 

ฟสิกส 2 
Physics 2 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วท.131 
 กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ความจุไฟฟา ไดอิเล็กทริก พลังงานไฟฟา กระแสไฟฟา 
การนําไฟฟาในวัสดุ กฎของโอหม วงจรไฟฟากระแสตรง กฎของเคิรชฮอฟฟ สนามแมเหล็ก  กฎของบิโอต-สวาต 
กฎของแอมแปร ความเหนี่ยวนํา สมบัติทางแมเหล็กของสสาร พลังงานแมเหล็ก  กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย 
วงจรไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงฟสิกส ฟสิกสอะตอม ทฤษฎี
ควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียรเบื้องตน 

 
วท.163 
SC 161 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory  

1 (0-3-0) 

วิชาบังคบักอน :  เคยศึกษา หรือศึกษา พรอมกับ วท .113  
 ปฏิบัติการเสริมความรูทางทฤษฎีรายวิชา วท.113 
 
วท.171 
SC 171 

ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory 1 

1 (0-3-0) 

วิชาบังคบักอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ วท.121 
 ปฏิบัติการเสริมความรูทางทฤษฎีวชิา วท.121 

 
วท.172 
SC 172 

ปฏิบัติการเคมี 2 
Chemistry Laboratory 2 

1 (0-3-0) 

วิชาบังคบักอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ วท.122 
 ปฏิบัติการเสริมความรูทางทฤษฎีวิชา วท.122 

 
วท.181 
SC 181 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 
Physics Laboratory 1 

1 (0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร คลื่น และอุณหพลศาสตร 
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วท.182 
SC 182 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 
Physics Laboratory 2 

1 (0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ไฟฟา แมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม 
 

2.2 วิชาบังคับ 
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ รวม 55 หนวยกิต ดังนี ้
ค.313 
MA 313 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคบักอน : สอบได ค.112 หรือ ค.212 หรือ ค.217 หรือ ค.219 
 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง ทฤษฎีบทตางๆ ของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธเชิง
เสนอันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวและสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร สมการเชิง
อนุพันธเชิงเสนอันดับสูงและการประยุกต สมการออยเลอร ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟู
เรียร ขอปญหาคาขอบ ทฤษฎีบทสังวัตนาการ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศกึษาหรือสอบได ค.214 
 
วด.200 
MR 200 

วัสดุศาสตรเบื้องตน 
Introduction to Materials Science 

3 (3-0-6) 

 ชนิดของวัสด ุพันธะ โครงสรางผลึก สมมาตร เซลลหนึ่งหนวยเชิงแลททิซ ระบบผลึก การจัดวาง
อะตอมและระนาบอะตอมในผลึก ดัชนีมิลเลอร การแข็งตัว ความไมสมบูรณในผลึก การแพรในของแข็ง 
แผนภาพเฟส โลหะผสม วัสดุเซรามิก วัสดุคอมโพสิต การกัดกรอน สมบัติทางไฟฟา ทางแสง และทาง
แมเหล็ก วัสดุสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
            
วด.201 
MR 201 

ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง 
Crystallography and Assembly of Atoms in Solids 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (2-3-4) 

 ผลึกวิทยาเชิงเรขาคณิตเบื้องตน โครงสรางผลึก ระบบผลึก สเปซแลททิซและสมมาตร พอยท
กรุป สเปซ-กรุป เรขาคณิตของแลททิซสวนกลับ ดิสโลเคชั่น ขอบเกรน ความผิดปรกติเชิงจุด เชิงเสนและ
เชิงระนาบในโครงสรางผลึกโลหะและเซรามิก โครงสรางพอลิเมอร ผลของโครงสรางที่มีตอสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงกล และปฏิบัติการเก่ียวกับผลึกวิทยา 
 
วด.202 
MR 202 

 
กระบวนการผลิตวัสดุ 
Materials Processing 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

 
3 (3-0-6) 

 กระบวนการผลิตโลหะ การหลอแบบ การแข็งตัว โรลลิง ฟอรจิง เอ็กซทรูชัน โลหะผง กรรมวิธี
ทางความรอน การตบแตงผิวโลหะ กระบวนการของผลิตภัณฑดิน การขึ้นรูป การทําใหแหง การเผา การอัด
ขึ้นรูป ซินเตอรริง ปฏิกิริยาและพันธะ การตอ และการประกอบชิ้นสวนเซรามิก   กระบวนการผลิต  พอลิ
เมอร เอ็กซทรูชัน การเปาและการฉีดแบบ เทอรโมฟอรมิง แบบหลอ การหลอแบบดวยวิธีตางๆ วัสดุโฟม 
 
 

 
 

 
1 (0-3-0) 
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วด.204 
MR 204 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 
Materials Science Laboratory 1  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการผลิตเซรามิก การหลอน้ําดิน การหลอมโลหะ การหลอแบบ
โลหะ การอัดผงขึ้นรูป การขึ้นรูปพอลิเมอร และเยี่ยมชมโรงงาน 
 
วด.206 
MR 206 

เคมีประยุกตสําหรับวัสดุศาสตร 
 Applied Chemistry for Materials Science 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

2 (2-0-4) 

 ชนิดของหมูฟงกชันและการอานชื่อสารประกอบอินทรีย การจําแนกปฏิกิริยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยา ศึกษาปฏิกิริยาการเติม  ปฏิกิริยาการแทนที่  ปฏิกิริยาการกําจัด ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม 
และปฏิกิริยารีดอกซ  สเตอริโอเคมีและผลตอความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา เคมีโคออรดิเนชัน  การ
เรียกชื่อสารประกอบเชิงซอน  ไอโซเมอร  ทฤษฎีพันธะและแบนด  ชนิดของอิเล็กทรอนิคแทรนซิชัน  กลไก
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซอนธาตุแทรนซิชัน 
                      
วด.220 
MR 220 

วัสดุเซรามิกและการประยุกต 
Ceramic Materials and Their Applications  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 โครงสรางของเซรามิก โครงสรางของซิลิเกต ความไมสมบูรณในโครงสรางผลึก เซรามิก 
โครงสรางของเซรามิกแกว ความลมเหลวเชิงกลของเซรามิก การเสื่อมสภาพของเซรามิกที่อุณหภูมิสูง 
กระบวนการผลิตและการประยุกตแกว เซรามิกแกว ผลิตภัณฑดินเซรามิกขั้นสูง และวัสดุทนไฟ 
                 . 
วด.231 
MR 231 

พอลิเมอรและการประยุกต 
Polymers and Their Applications  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร วิธีการพอลิเมอรเชิงอุตสาหกรรม ความเปนผลึกและสเตริโอไอโซเม
อริซึมในเทอรโมพลาสติก กระบวนการผลิตวัสดุพลาสติก เทอรโมพลาสติกชนิดทั่วไป เทอรโมเซตติง
พลาสติก สารอีลาสโตเมอร การเปลี่ยนสภาพและการเสริมความแข็งแรงของพลาสติก การเปลี่ยนรูปราง
และการแตกราวของวัสดุพอลิเมอร การวางตัวของโมเลกุล พอลิเมอรรวมและพอลิเมอรผสม พอลิเมอร 
ประสิทธิภาพสูง การประยุกตทางดานวิศวกรรม และการแพทย 
   
วด.292 
MR 292 

กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 1 
Creative Activity in Materials Science 1 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

1 (0-3-0) 

               เรียนรูกระบวนการทําโครงงานเก่ียวกับการศึกษาและวิจัยทางดานวัสดุศาสตรและอยูภายใต
การควบคุมดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานวัสดุศาสตรเพ่ือสรางแนวคิด
และแรงบันดาลใจในอาชีพนักวัสดุศาสตร 
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วด.300 
MR 300 

การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค  
Phase Transformation and Microstructures 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 เทอรโมไดนามิกสของการแปลงเฟส การแปลงจากเฟสที่เปนไอและของเหลว แกว อุณหภูมิการ
เปลี่ยนเปนแกว การตกผลึกของพอลิเมอร ผลึกเหลว การปลูกผลึกเดี่ยว การแข็งตัวแบบหลายเฟส สเกล
ของโครงสรางจุลภาค วิวัฒนาการของโครงสรางจุลภาคในโลหะบริสุทธิ ์เซรามิกซินเตอร และ     พอลิเมอร 
แผนภาพเฟสแบบคู แผนภาพเฟสแบบสาม องคประกอบเฟส การแข็งตัว การแปลงในสภาพของแข็ง การ
แปลงในสภาวะไมสมดุล 
                   
วด.301 
MR 301 

สมบัติเชิงกลของวัสด ุ  
Mechanical Properties of Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 ความสําคัญของสมบัติเชิงกลของวัสดุตอการประยุกตใชงาน ที่มาและวิธีการทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
สมบัติทางอิลาสติก แอนอิลาสติกและวิสโคอิลาสติก ความแข็งแรง โมดูลัสของความยืดหยุน ดีสโลเคชัน 
ความแข็งและการเพ่ิมความแข็งแรง การเปลี่ยนรูป การแตกราว การออกแบบเชิงวิศวกรรม 
                  
วด.302 
MR 302 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
Characterization of Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (2-3-4) 

             สเปกโตรสโคปแบบใชแสง สเปกโตรสโคปเชิงเอกซเรย สเปกโตรสโคปแบบการดูดกลืนเชิง
อะตอม เทคนิคการเลี้ยวเบนของเอกซเรย การวิเคราะหเชิงเคมีแบบเปยก การหาลักษณะเฉพาะของ
องคประกอบ โครงสราง ความผิดปกติ และของพ้ืนผิว โดยใชเทคนิคทางไมโครสโคปแบบไมโครโพลบสแกน
นิ่ง เอสอีเอ็ม และทีอีเอ็ม เทคนิคที่ใชในการตรวจวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของพอลิ
เมอร การตรวจหาน้ําหนักโมเลกุล ความหนืด การวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอน คุณสมบัติทางกล และ
คุณสมบัติทางไฟฟา และปฏิบัติการเก่ียวกับการหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ
 
วด.303 
MR 303 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ  
Thermodynamics of Materials  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 ระบบองคประกอบเดี่ยว ระบบหลายองคประกอบ ของผสม ของผสมสององคประกอบ 
ปฏิกิริยาเคมี พ้ืนผิว ผิวตอ และความบกพรองแบบจุด 
 
วด.304 
MR 304 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2  
Materials Science Laboratory 2 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

1 (0-3-0) 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดสมบัติทางกายภาพของวัสดุ การเตรียมชิ้นงานตัวอยาง สําหรับการ
ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของวัสดุดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง        
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วด.310 
MR 310 

โลหะและการประยุกต    
Metals and Their Applications  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 การแข็งตัวของโลหะ การแข็งของผลึกเดี่ยว สารละลายเชิงโลหะแข็ง ความไมสมบูรณของผลึก 
กระบวนการผลิตโลหะและอัลลอยส พฤติกรรมเชิงกลของโลหะ การแตกราวของโลหะ การกัดกรอนของ
โลหะและการปองกัน การปรับปรุงพ้ืนผิวของโลหะ การประยกุตและกรณศีกึษาทางโลหะ      
  
วด.320 
MR 320 

สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ   
Thermal Properties and Refractory Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

2 (2-0-4) 

 ความจุความรอน การขยายตัวของผลึก การขยายตัว กระบวนการนําความรอนของวัสดุ การ
ทดสอบสมบัติของ ประเภทและสมบัติของวัสดุทนไฟ  
 
วด.392 
MR 392 

กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 2 
Creative Activity in Materials Science 2 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ วด.292 

1 (0-3-0) 

 เตรียมโครงงานเก่ียวกับการศึกษาและวิจัยทางดานวัสดุศาสตรที่อาจไดแนวคิดและแรงบันดาล
ใจจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานวัสดุศาสตร โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารยท่ี
ปรึกษาซึ่งอาจสามารถตอยอดเพ่ือเปนโครงงานพิเศษในชั้นปที่ 4 
                  
วท.301 
SC 301 

การประกอบการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
Entrepreneurship in Science and Technology 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.292 และ วด.392 

3 (3-0-9) 

  แนวคิดการเปนผูประกอบการ องคประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ
ใหม การศึกษาความเปนไปได ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการลงทุน การตลาด การผลิต 
การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดทําแผนธุรกิจ  
             
วด.396 
MR 396 

การฝกงาน                                                            1 (ไมนอยกวา 300 ชม.)
Training 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

               นักศึกษาตองฝกงานในภาคฤดูรอนในหนวยงานหรือโรงงานที่สาขาวิชาฯ เห็นชอบ เปนเวลาไม
นอยกวา 180 ชั่วโมง เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงและไดรับประสบการณจากการฝกงาน  นักศึกษา
ตองสงรายงานหรือสอบปากเปลาหลังสิ้นสุดการฝกงานแลว  วัดผลดวยระดับ S หรือ U 
 
วด.397 
MR 397 

ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
Factories Visit 

ไมนับหนวยกิต 

 นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจัดโดยสาขาวิชา เพื่อให
นักศึกษาไดเห็นกระบวนการทํางานจริง  นักศึกษาตองสงรายงานหรือสอบปากเปลาหลังการดูงาน วัดผล
ดวยระดับ S หรือ U 
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วด.402 
MR 402 

สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ   
Electrical and Magnetic Properties of Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

 3 (3-0-6) 

 พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในของแข็ง สภาพนําไฟฟาและสภาพตานทานไฟฟาของโลหะ สภาพ
นําไฟฟาแบบอิออน สภาพนํายิ่งยวด สารก่ึงตัวนํา สมบัติทางไดอิเล็กตริก ฉนวน สารพโีซอิเล็กตริก อิเล็กโต
รสตริกชัน สารเฟรโรอิเล็กตริก สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ โครงสรางโดเมน วงฮิสเตอรีซีส กราฟระหวาง
แม็กเนไตเซชันและสนาม อุณหภูมิครูีย สารแมเหล็กเฟอรไรท สารแมเหล็กเฟอรโร 
 
วด.441 
MR 441 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส  
Electronics Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 วิทยาการพ้ืนฐานเกี่ยวกับของแข็ง การผลิตวัสดุเซรามิก ตัวนําเซรามิก ไดอิเล็กตริกและฉนวน 
พีโซอิเล็กตริกเซรามิก วัสดุไพโรอิเล็กตริก อิเล็กโตรออปติกเซรามิก อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส และการ
ประยุกต โลหะและพอลิเมอรเชิงอิเล็กทรอนิกส 
  
วด.491 
MR 491 

ระเบียบวิธีวิจัย     
Reseach Method 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไป 

1 (0-3-0) 

  แนะนําพ้ืนฐานการทําวิจัยทางดานวัสดุศาสตร การสืบคนขอมูลสําหรับการวิจัย การเขียน
ขอเสนอโครงการ การวางแผนการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําเสนองานวิจัย  
 
วด.492 
MR 492 

โครงงานพิเศษ    
Special Project 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 วด.292 วด.392 และ เปนนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 ขึ้นไป 

2 (0-6-0) 

 โครงงานของนักศึกษาแตละคนจะเก่ียวของกับการศึกษาและวิจัยทางดานวัสดุศาสตร และอยู
ภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารย วัดผลดวยระดับ S หรือ U 
 
วด.495 
MR 495 

สัมมนา   
Seminar 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป 

1 (0-3-0) 

 หัวขอการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางดานวัสดุศาสตร นักศึกษาตองเสนอหัวขอสัมมนาที่
เหมาะสมและผานการเห็นชอบจากกรรมการสอบ เพ่ือบรรยายในที่สัมมนาตามเวลาที่สาขาวิชาฯ กําหนด 
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2.3 วิชาบังคับเลือก 
 นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาในสาขาวัสดุศาสตรอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต    
วด.306 
MR 306 

การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ    
Corrosion and Degradation of Materials  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 การกัดกรอนของโลหะ การพิจารณาเชิงอิเล็กโตรเคมี อัตราการกัดกรอน แพสสิวิตี อิทธิพลของ
สภาพแวดลอม รูปแบบของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การกัดกรอนของ
วัสดุเซรามิก การเสื่อมของพอลิเมอร สเวลลิงและดิสโซลูชัน พันธะและรัปเจอร เวเธอริง  
          
วด.316 
MR 316 

การผลิตอลูมิเนียมและการประยุกต 
Aluminium Productions and its Applications   
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 โลหะวิทยาของอลูมิเนียม การผลิตอลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ การหลออลูมิเนียมและ
การควบคุมคุณภาพ  การกัดกรอนและการปองกันการกัดกรอนในอลูมิเนียม การข้ึนรูปอลูมิเนียมแผน การ
ประยกุตใชอลูมิเนียมผสม        
               
วด.326 
MR 326 

วิทยาการและเทคโนโลยีแกว    
Glass Science and Technology  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 การเกิดแกว โครงสรางของแกว องคประกอบทางเคมีของแกว สมบัติทางกายภาพและความ
หนืดของแกว การผลิตแกวชนิดตางๆ แกวเซรามิก และการนําไปใชประโยชน                   
 
วด.336 
MR 336 

การสังเคราะหและสมบัติของพอลิเมอร   
Synthesis and Properties of Polymers 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ วด.231 

3 (3-0-6) 

 ประเภทและกลไกของกระบวนการท่ีใชในการสังเคราะหพอลิเมอร พอลิเมอรไรเซชันแบบ
ควบแนน และแบบเดิม ทั้งในกรณีการเตรียมพอลิเมอรเดี่ยว และพอลิเมอรรวม สารเคมี และภาวะที่ใชใน
การสังเคราะห สารเติมแตงที่ใช การผลิตพอลิเมอรที่สําคัญทางการคา ในระดับอุตสาหกรรม คุณสมบัติ
พ้ืนฐาน และการประยุกตใช  
                  
วด.337 
MR 337 

วิศวกรรมศาสตรพอลิเมอร   
Polymer Engineering  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ วด.231 

3 (3-0-6) 

 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร การเสียรูปและการแตกหักของพอลิเมอร การวัดคา ความ
เคน ความเครยีด การยืดออก คุณสมบัติทางไฟฟาของพอลิเมอร พอลิเมอรที่นําไฟฟาได พอลิเมอรเสริมแรง 
พอลิเมอรชนิดผสม พอลิเมอรชนิดหลายตัวรวม 
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วด.346   กระบวนการผลิตเหล็กแบบยั่งยืน                                                              3 (3-0-6) 
MR 346   Sustainable Steelmaking Process  
            วิชาบังคับกอน : เคยศกึษา วด.200 
                กระบวนการผลิตเหล็กแบบเตาอารคไฟฟา ปฏิกิริยาระหวางตะกรันและคารบอนที่อุณหภูมิสูง 
ปรากฏการณการเกิดโฟมตะกรัน  ปฏิกิริยาลดเหล็กออกไซดในตะกรัน ปฏิกิริยาระหวางเหล็กเหลวและ
คารบอน การละลายของคารบอนในเหล็กเหลว ปฏิกิริยาท่ีบริเวณรอยตอระหวาง คารบอนกับเหล็กเหลว 
งานวิจัยและเทคโนโลยีใหมเก่ียวกับกระบวนการผลิตเหล็กท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดตนทุนและลดการ
บริโภคพลังงาน 
 
วด.347  การหาโครงสรางดวยการเลี้ยวรังสีเอกซผานผลึกเดี่ยว                                      3 (3-0-6)                                                                      
MR 347  Structure Determination by Single Crystal X-ray Diffraction  
           วิชาบังคับกอน : เคยศกึษา วด.200 
                พ้ืนฐานเก่ียวกับผลึกและรังสีเอกซ  การตกผลึกเดี่ยว  การเก็บขอมูล  การหาโครงสรางเคมี  
การวิเคราะหอันตรกิริยาระหวางโมเลกุล  การเตรียมไฟลขอมูลสําหรบัตีพิมพ 
 
วด.348   วัสดุรูพรุนนาโน                                                                                  3 (3-0-6) 
MR 348   Nanoporous Materials 
            วิชาบังคับกอน : เคยศกึษา วด.200 
                หลักการพ้ืนฐาน เอกลักษณเฉพาะ โครงสราง วิธีการเตรียม และการประยุกตใชในการดูดซับ 
การเก็บกัก และการคัดแยกแกสและโมเลกุลของสารเคมีของวัสดุรูพรุนนาโนซีโอไลต ถานกัมมันต และ
สารประกอบโครงตาขายโลหะ-อินทรีย การพิสูจนเอกลักษณของวัสดุรูพรุนนาโนดวยเทคนิคตางๆ 
 
วด.349   โคออรดิเนชันพอลิเมอรเบื้องตน                                                               3 (3-0-6) 
MR 349   Basic of Coordination Polymers  
           วิชาบังคับกอน : เคยศกึษา วด.200 
                หลักการออกแบบและการวิศวกรรมผลึก  วิธีการสังเคราะห  การพิสูจนเอกลักษณ  และการ
ประยุกตใชงานดานตางๆ ของสารประกอบโคออรดิเนชันพอลิเมอร 
 
วด.416 
MR 416 

โลหะผสมเชิงวิศวกรรม 
Engineering Alloys   
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

 3 (3-0-6) 

      เหล็กเจือคารบอน  เหล็กกลาคารบอน เหล็กกลาเจือ เหล็กกลาไรสนิม เหล็กกลาเครื่องมือ
เหล็กหลอ  ทองแดงเจือ ไทเทเนียมเจือ นิคเกิล-โคบอลทเจือ โลหะทนความรอน การชุบแข็งและการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวของโลหะ 
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วด.426 
MR 426 

กระบวนการเซรามิกขั้นสูง   
Advanced Ceramic Processing  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.202 

      3 (3-0-6) 

       วิทยาการของวัสดุผงละเอียด วัสดุแขวนลอยและการหาลักษณะเฉพาะ การผลิตวัสดุผง
ละเอียด วัตถุดิบ การเผา ปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง การบดผสม การอัดขึ้นรูป การแตงรูป เอกซทรูชัน 
สลิปคาสติง อินเจ็กชันโมลดิง การทําแหงและไลสารยึดเหนี่ยว ซินเตอริง เทคโนโลยีโซลเจล 
 
วด.436 ฟสิกสของพอลิเมอร 3 (3-0-9)  
MR 436 Polymer Physics 
  วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วด.220 และ วด.231 
                    ทฤษฎีเก่ียวกับพอลิเมอรหลอมเหลว และสารละลาย โครงสรางทางเคมีและการจัดเรียงตัว 
ของอะตอมบนสายโซพอลิเมอร  ขนาดและมวลโมเลกุล ผลึกและสัณฐานของพอลิเมอร การวัดสถานะความ
เปนผลึก จลศาสตรการเกิดผลึก จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิสถานะคลายแกว เทอรโมไดนามิกของยาง 
เทอรโมไดนามิกสของพอลิเมอรผสม และสารละลายพอลิเมอร แผนภูมิสถานะ เครือขาย      พอลิเมอร 
และการเกิดเจล  
 
วด.437   กระแสศาสตรของพอลิเมอร 3 (3-0-9)  
MR 437 Rheology of Polymeric Fluids  
  วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วด.220 และ วด.231 
                    ของไหลแบบนิวโทเนียนและนันนิวโทเนียน คุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร การไหลโดย
แรงเฉือนและแรงดึง คุณสมบัติทางวิสโคอิลาสติค ดัชนีการไหลของพอลิเมอรหลอมเหลว ปจจัยที่มีผลตอ
การไหล ความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลของพอลิเมอรกับสมบัติการไหล เครื่องมือและวิธีท่ีใชในการ
วัดคุณสมบัติการไหล การไหลกับการข้ึนรูปวัสดุพอลิเมอร 
 
วด.447 
MR 447 

นาโนเทคโนโลย ี   
Nanotechnology  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

   3 (3-0-6) 

      ความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของนาโนเทคโนโลย ีการเตรียมและใชงานของวัสดุนาโนและ
โครงสรางนาโน เชน อนุภาคนาโน ควอนตัมด็อท ทอนาโนคารบอน ฟลมชั้นเดี่ยวระดับโมเลกุล และโพลิ
เมอรรวมแบบกลุม งานประยุกตที่ใชนาโนเทคโนโลยีในทางเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิศวกรรม เกษตร และ
การแพทย ทิศทางของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต                        
   
ค.318 
MA 318 

สมการเชิงอนุพันธยอย 
Partial Differential Equations 

3 (3-0-6) 

                  วิชาบังคบักอน : สอบได ค.313 หรือ ค.214 หรือ ค.286 
        สมการเชิงอนุพันธยอย สมการความรอน สมการคลื่นและสมการลาปลาซ การแยกตัว
แปรและสมบัติเชิงเสน สูตรของกรีนและการประยุกตกับปญหาคาขอบ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม การ
ประยุกตใชการแปลงลาปลาซและการแปลงฟูเรียรกับสมการเชิงอนุพันธยอย 
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คม.216 
CM 216 

เคมีอนินทรีย 
Inorganic Chemistry 

 
3 (3-0-6) 

                  วิชาบังคบักอน : สอบได วท. 122 
        โครงสรางของอะตอมและโมเลกุล เคมีของของแข็ง เคมีของสารละลาย เคมีของธาตุหมูหลัก 
และธาตุทรานซิชันโดยทั่วไป สารประกอบโคออดิเนชัน 
 
คม.236 
CM 236 

เคมีเชิงฟสิกส 
Physical Chemistry 

 
3 (3-0-6) 

                 วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 122 
       แกสอุดมคติและแกสจริง กฎของอุณหพลศาสตร อุณหเคมี พลังงานอิสระ ศักยเคมี ปริมาณ
พาเชียลโมลาร เฟสและกฎของเฟส แผนภาพเฟส อุณหพลศาสตรในของผสม สมบัติคอลลิเกทีฟ           แอคติ
วิตี้ สมดุลเคมี เคมีไฟฟาแบบสมดุล ทฤษฎีจลนของแกส กฎการกระจายของแมกซเวลล ปรากฏการณการขนสง 
จลนพลศาสตร สมการอัตราและกลไกการเกิดปฏิกิริยา  การเรงปฏิกิริยาเคมี และจลนพลศาสตรของเอนไซม 
 
2.4 วิชาเลือก 
 นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาในสาขาวัสดุศาสตรอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต   
วด.207 
MR 207 

มหัศจรรยแหงวัสดุ  
Miracle of Materials 
วิชาบังคบักอน : - 

 3 (3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนดานวัสดุศาตร จําแนกประเภท สมบัติและการใชงานของวัสดุเซรามิก พอลิเมอร 
โลหะ วัสดุผสม วัสดุการแพทย  งานวิจัย นวัตกรรมและวิทยาการสมัยใหมดานวัสดุศาสตรที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศและวิถีโลก 
 
วด.338 
MR 338 

พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได   
Biodegradable Plastics 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 และ วด.231 

3 (3-0-6) 

 พอลิเมอรที่สังเคราะหจากสารประกอบทางชีวภาพ การจําแนกพลาสติกสลายทางชีวภาพได 
ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการแตกสลายทางชีวภาพ เทคนิค เครื่องมือและวิธีมาตรฐานที่ใชในการทดสอบการ
แตกสลายทางชีวภาพ การวิเคราะหวงจรชีวิตของพลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
 
วด.446 
MR 446 

วัสดุคอมโพสิต   
Composite Materials 
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับวัสดุคอมโพสิต คอมโพสิตชนิดตางๆ กระบวนการเสริมความแข็งแรงใหไฟ
เบอร ความสําคัญของการวางตัวของไฟเบอรและความเขมขน สถาปตยกรรมไฟเบอร การผลิตและการ
ประยุกตของพอลิเมอรคอมโพสิต คอมโพสิตธรรมชาติและคอมโพสิตเชิงมหภาค 
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วด.448 
MR 448 

วัสดุชีวการแพทย   
Biomedical Materials  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 พ้ืนฐานของวัสดุชีวภาพ การประยุกตเชิงการแพทยเก่ียวกับวัสดุทางชีวภาพ การประยุกต  พอลี
เมอร เซรามิก โลหะ เซรามิกและแกวทางชีวภาพ เนื้อเยื่อออนและเนื้อเยื่อแข็ง การวิเคราะหคุณลักษณะ
ของวัสดุทางชีวภาพ หนาสัมผัสระหวางวัสดุและเนื้อเยื่อ อันตรกิริยาระหวางวัสดุ-เนื้อเยื่อ ระบบนําสงยา 
วัสดุทางชีวภาพสําหรับการแทนที่อวัยวะ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 
               
วด.449 
MR 449 

หัวขอพิเศษ  
Special Topics  
วิชาบังคบักอน : เคยศึกษา วด.200 

3 (3-0-6) 

 หัวขอที่นาสนใจ ความกาวหนาและวิทยาการสมัยใหมที่เก่ียวของกับวัสดุศาสตร 
 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
General  Education Courses 
Part 1 
TU 102 Social Life Skills 3 (3-0-6) 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs 
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn 
to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture. 

 
TU 100 Civic Education 3 (3-0-6) 
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for 
self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in 
addressing issues in their society, culture, science and technology, leading to modern world 
changes. 

 
TU 101 Thailand, Asean and the World 3 (3-0-6) 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples 
of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to 
understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able 
to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
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TU 103 Life and Sustainability 3 (3-0-6) 
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and 
the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and 
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the 
life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways 
for sustainable lifestyle modifications. 
 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 3 (3-0-6) 
             Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies 
leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own 
persuasive writing based on information researched from various sources, using effective 
presentation techniques. 
 
TU 105 Communication Skills in English 3 (3-0-6) 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study. 
 
TU 106 Creativity and Communication 3 (3-0-6) 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
Part 2:  
TU 155 Elementary Statistics 3 (3-0-6) 

 To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary 
sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing for one and two 
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test. 

 
EL 296 English for Academic Purposes 1 3 (3-0-6) 
Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 172 

 Improving the students’ speaking, listening, reading and writing skills in English for 
academic purposes, note-taking, writing a definition, describing a process, giving an instruction, 
reporting an experiment, identifying cause and effect and comparison and contrast. 
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TU 122 Law in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To 
equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, 
involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage 
and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 

  
AS 125 Introduction to ASEAN 3(3-0-6) 
 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. 
It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological 
aspects. 
 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 3 (3-0-6) 
 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, 
society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and 
performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also aims to instill 
learners with real awareness of art values through personal experience, and also the appreciation 
of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on 
Thai values and the Thai way of life. 
 
TU 117 Development of the Modern World 3 (3-0-6) 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An 
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, 
culture, science and technology, leading to modern world changes. 
 
EL 396 English for Academic Purposes 2 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of EL 296  
 Practising listening, speaking, reading and writing at a more advanced level for 
academic purposes, note-taking, paraphrasing, summarizing, interpreting data from graphs and 
charts, reading research reports, giving presentations. 
 
PE 107 Mindfulness and Meditation      1(0-2-1) 
 Path of creating mindfulness and meditation; Meditation for education and effective 
living both in the university and daily life. 
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PE 242 Preparative for work achievement 2 (2-0-4) 
Knowledge gaining and understanding in positive thinking, including working skill 

development useful for job application, interpersonality, meeting, and report writing; Project 
presentation skill; Quality and quality evaluation; Teamwork; Usage of common office appliance; 
Personal safety and working environment which leads to happiness and satisfaction in the 
workplace. 
 
Basic Sciences and Mathematics 
MA 218    Calculus for Science 1 3 (3-0-6) 
 Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental 
functions, the chain rule, derivative of implicit functions, higher order derivatives, Roll’s 
theorem, the mean valued theorem, applications of derivative, differential and its applications, 
antiderivatives, indefinite integrals, techniques of integration, definite integral and geometric and 
physical applications of integral, infinite series. 
Note : There is no credit for students who are studying or passed MA111 or MA211 or MA216 
   
MA 219 Calculus for Science 2 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MA 218 

Limits and continuity of multivariable functions, partial derivatives, the chain rule, 
higher order partial derivatives, total differential and its applications, applications of maximum 
and minimum of multivariable functions with unconstraint and constraint, polar coordinate and 
application of area solving, multiple integrals and applications. 

 
SC 113 General Biology  3 (3-0-6) 
 Biological concepts of flora and fauna in daily life,  principles, structures, and 
basic metabolic processes of organisms at molecular, cell, tissue, organ, system, and individual 
levels, structures and functions of nucleic acids in genetic inheritance, reproduction, genetics, 
animal behavior, evolution, and ecology 

 
SC 121 Chemistry 1 3 (3-0-6) 
 Atomic theory, electronic structure of atoms, periodic table, ionization energy, 
electron affinity, electronegativity, chemical bonding, atomic orbitals and molecular orbitals, 
molecular geometry, coordination complexes, nuclear chemistry, nuclear stability, radioactivity, 
nuclear reactions, stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions and colloids, laws of 
thermodynamics, entropy, free energy and chemical kinetics. 
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SC 122 Chemistry 2 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have taken SC 121 
 Electrochemistry, redox reactions, galvanic cells, electrolysis, chemical equilibrium, 
concepts of acids-bases, strength of acids-bases, acid-base properties of salts, basic organic 
chemistry, structures and properties of organic compounds, preparations and reactions of 
organic compounds, hydrocarbons, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, amines, 
carboxylic acid deviatives. 
 
SC 131 Physics 1 3 (3-0-6) 
 Vectors, physical quantities, systems of units, motion and Newton’s laws of motion, 
work, energy, momentum and the conservation law, rotational motion, angular momentum and 
the conservation law, equilibrium, elasticity, fluid mechanics, oscillations, waves, sound, heat, 
temperature, thermal properties of materials, thermodynamics, the kinetic theory of gases. 

 
SC 132 Physics 2 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have taken SC 131 
 Coulomb’s law, electric fields, Gauss’ law, capacitance, dielectrics, electric energy, 
electric current, conductions in materials, Ohm’s law, DC circuits, Kirchhoff’s laws, magnetic 
fields, Biot-Savart law, Ampere’s law, inductance, magnetic properties of matter, magnetic 
energy, Faraday’s law of induction, AC circuits, electromagnetic waves, light, geometrical and 
physical optics, atomic physics, elementary quantum theory, elementary nuclear physics. 

 
SC 161 General Biology Laboratory  1 (0-3-0) 
Prerequisite : Have taken or taking SC 113 in the same semester 
 Experiments related to the contents in SC 113 
 
SC 171 Chemistry Laboratory 1 1 (0-3-0) 
Prerequisite : Have taken or taking SC 121 in the same semester 
 Experiments related to the contents in SC 121 
 
SC 172 Chemistry Laboratory 2 1 (0-3-0) 
Prerequisite : Have taken or taking SC 122 in the same semester 
 Experiments related to the contents in SC 122 

 
SC 181 Physics Laboratory 1 1 (0-3-0) 
 Laboratory practices involving measurement and errors, mechanics, waves and 
thermodynamics. 
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SC 182 Physics Laboratory 2 1 (0-3-0) 
 Laboratory practices involving electricity, magnetism, optics and modern physics. 
 
Core course 
MA 313 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Have earned credits of MA 112 or MA 212 or MA 217 or MA 219 
 First order differential equations, theorems on linear differential equations, second 
order linear differential equations, differential equations with constant coefficients and variable 
coefficients, higher order linear differential equations and its applications, Euler equations, the 
Laplace transform and its applications, Fourier series, boundary value problems, the 
convolution theorem, linear systems of differential equations, elementary partial differential 
equations. 
Note : There is no credit for students who are studying or passed MA 214 
 
MR 200 Introduction to Materials Science 3 (3-0-6) 
 Types of materials, bonding, crystal structures, symmetry, lattice unit cell, crystal 
systems, atomic packing, crystal planes, Miller indicies, solidification, crystalline imperfections, 
diffusion in solids, phase diagrams, alloys, ceramic materials, composite materials, corrosion, 
electrical properties, optical properties, magnetic properties and Textile technology 
            
MR 201 Crystallography and Assembly of Atoms in Solids 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (2-3-4) 

 Basic geometrical crystallography, crystal structures, crystal systems, space lattice and 
symmetry, point groups and space groups, geometry of the reciprocal lattice. Dislocation, grain 
boundaries. Point, line and planar defects in metallic and ceramic crystal structures, polymer 
structures. Effects of structure on physical and mechanical properties and Experiment in 
Crystallography   
 
MR 202 Materials Processing 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Processing of metals, casting, rapid solidification, powder metallurgy, heat treatments, 
surface engineering, processing of clay products, forming techniques, drying and firing, pressing 
and sintering, reaction bonding, joining and assembly of ceramic components. Processing of 
polymers, extrusion, blow moulding, injection moulding, thermoforming, calendering, spinning, 
casting, compression moulding, transfer moulding, reaction-injection moulding, foams. 
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MR 204 Materials Science Laboratory 1  
Prerequisite : have taken MR 200 

1 (0-3-0) 

 Laboratories involving the processing of ceramics, slip casting, metal forming, pressing 
and industrial visit.   
 
MR 206 Applied Chemistry for Materials Science 

Prerequisite : have taken MR 200 
2 (2-0-4) 

 Functional group and nomenclature of organic compounds, classification of chemical 
reactions and their mechanisms, addition, substitution, elimination, rearrangement, and redox 
reactions, stereochemistry and reactivity,  coordination chemistry, nomenclatures, isomerism, 
bond and theories, types of electronic transition, magnetism, reactions and mechanisms of 
transition metal complexes 
                      
MR 220 Ceramic Materials and Their Applications  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 The structures of crystalline ceramics, the structures of crystalline silicates, 
imperfections in crystalline ceramic structures, the structures of glass ceramics, mechanical 
failure of ceramics, deformation of ceramics at high temperatures, processing and applications 
of glass, glass ceramics, clay products, advanced ceramics and refractories. 
                  
MR 231 Polymers and Their Applications  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Polymerization reactions, industrial polymerization methods, crystallinity and stereo 
isomerism in some thermoplastics, processing of plastic materials, general-purpose 
thermoplastics, thermosetting plastics(thermosets), elastomers(rubber), deformation and 
strengthening of plastic materials, creep and fracture of polymeric materials, molecular 
orientation, copolymers and blends, high performance polymers, engineering and medical 
applications. 
 

MR 292 Creative Activity in Materials Science 1 
Prerequisite : have taken MR 200 

1 (0-3-0) 

                Learning how to conduct the materials science project under the supervision of the 
academic staffs, visiting factories in order to get an idea and motivation in material science 
career 
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MR 300 Phase Transformation and Microstructures 
Prerequisite : have taken MR 200 

3 (3-0-6) 

 Thermodynamics of phase transformations, transformations from the vapour phase 
and the liquid phase, glasses, crystallisation of polymers, liquid crystals, single crystal growth, 
polyphase solidification. Microstructure, evolution in pure metals, fired ceramics and polymers. 
Binary phase diagrams, Ternary phase diagrams, phase composition, solidification, solid state 
transformation, non-equilibrium transformation. 
 
MR 301 Mechanical Properties of Materials 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Importance of mechanical properties in applications, formal description and origins of 
elastic, anelastic and viscoelastic properties, strength, elastic modulus, dislocation, hardness and 
hardening, creep, fracture, engineering design. 
                  
MR 302 Characterization of Materials 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (2-3-4) 

            Optical and X-ray spectroscopy, optical emission spectroscopy, atomic absorption 
spectroscopy, X-ray diffraction, wet chemical analysis, the characterizations of composition, 
structure, defects, and surfaces by using techniques of microprobe scanning microscope, SEM, 
and TEM. Techniques used to characterize physical and chemical properties of polymers, 
Molecular weight determination, Viscosity, Thermal analysis, Mechanical and electrical 
properties’ determination and Experiment in Material Charaterization 
 
MR 303 Thermodynamics of Materials  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Single-componet systems, multi-component systems, mixtures, binary mixtures, 
chemical reaction, surface, interfaces and point defects. 
 
MR 304 Materials Science Laboratory 2 

Prerequisite : have taken MR 200 
1 (0-3-0) 

 Laboratories involving the measurements of physical properties of materials; 
preparing samples for microstructural characterization by using optical microscope       
 
MR 310 Metals and Their Applications  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Solidification of metals, solidification of single crystals, metallic solid solutions, 
crystalline imperfections, the processing of metals and alloys, mechanical behaviour of metals, 
fracture of metals,  corrosion and protection, surface modification of metals application and 
case studies of metals  
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MR 320 Thermal Properties and Refractory Materials 
Prerequisite : have taken MR 200 

2 (2-0-4) 

 Heat capacity,  thermal expansion, thermal conductivity of materials, refractories 
testing, types and properties of refractories 
 
MR 392 Creative Activity in Materials Science 2 

Prerequisite : have taken MR 200 and  MR292 
1 (0-3-0) 

  Preparation for the materials science project under the supervision of the academic 
staffs which may obtain an idea and motivation from the factory visit, this can be developed to 
be the senior project in the 4th year 
               
SC 301 Entrepreneurship in Science and Technology 

Prerequisite : have taken MR 292 and MR 392 
3 (3-0-9) 

  Concepts of entrepreneurship, structures of business plans, starting up  or developing 
business, feasibility study, basic knowledge on finance Accounting and investment, marketing, 
production, human resource management and  developing a business plan 
             
MR 396 Training                                                                             1 (At least 300 hrs.) 

Prerequisite : have taken MR 200 
 A summer training in an appropriate organization or a factory approved by the Division 
of Materials and Textile Technology. A minimum of 180 hours is required for each student in 
the training. Students will participate in relevant practical works and gain hands on experiences 
in real situations. Assessment: each student is required to submit a written report on the 
acquired training and gives an oral presentation. Grades: S or U. 
 
MR 397 Factories Visit 

Prerequisite : have taken MR 200 
No credit 

              Students must join the factories visit provided by the Division of Materials and Textile 
Technology, facing the working atmosphere. Assessment: each student is required to submit a 
written report or gives an oral presentation. Grades: S or U. 

 
MR 402 Electrical and Magnetic Properties of Materials 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Behavior of electrons in solids, electrical conductivity and resistivity of metals, ionic 
conductivity, superconductivity, semiconductors, dielectric properties, insulators, piezoelectrics, 
electrostrictions, ferroelectrics, magnetic properties of materials, domain structure, hysterysis 
loop, graphs of magnetization and field, Curie temperature, ferrites, ferromagnetic materials. 
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MR 441 Electronics Materials 
Prerequisite : have taken MR 200 

3 (3-0-6) 

 Elementary solid state science, the fabrication of ceramics, ceramic conductors, 
dielectrics and insulators, piezoelectric ceramics, pyroelectric materials, electro-optic ceramics, 
microelectronics devices and applications, Electronics materials in Metals amd Polymers 
  
MR 491 Reseach Method 

Prerequisite : have taken MR 200 and 4th year standing 
       1 (0-3-0) 

 Provide a guide to basic research mothods in materials science, data investigation 
for research, proprosal preparation, research planning, research report writing and research 
presentation. 
 
MR 492 Special Project 

Prerequisite : have taken MR 200 MR 292 MR 392 and 4th year 
standing 

2 (0-6-0) 

 A student project involving a study and research in a field of materials science, and 
under a supervision of a member of the departmental staff. Grades: S or U. 
 
MR 495 Seminar 

Prerequisite : have taken MR 200 and 4th year standing 
1 (0-3-0) 

 Seminar topics include subject matters in materials science. Students are required to 
offer appropriate seminar topics. Upon the approval of the department, each student is required 
to give a lecture and submit a report on the approved topic. 
 
Compulsory Course 
MR 306 Corrosion and Degradation of Materials  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Corrosion of metals, electrochemical considerations, corrosion rates, passivity, 
environmental effects, form of corrosion, corrosion prevention, oxidation reaction, corrosion of 
ceramic materials, degradation of polymers, swelling and dissolution, bond and rupture, 
weathering.       
    
MR 316 Aluminium Productions and its Applications   

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Metallurgy of aluminium Primary and secondary aluminium processing, Aluminium 
casting and quality issues, Corrosion and corrosion protection of aluminium, Aluminium 
sheet fabrication, Application of modern aluminium alloy        
    
 



มคอ.  
 

44 
 

MR 326 Glass Science and Technology  
Prerequisite : have taken MR 200 

3 (3-0-6) 

 Glass formation, glass structures, glass chemistry, physical properties and viscosity 
of glass, manufacture of various types of glass, glass-ceramics and their applications.             
 
MR 336 Synthesis and Properties of Polymers 

Prerequisite : have taken MR 200 and MR 231 
3 (3-0-6) 

 Types and mechanisms of polymerizations; Condensation and addition 
polymerizations, Preparation of homopolymers and copolymers, Chemicals and conditions 
used, Additives, Manufacture of commercially most important polymers in industry, Principle 
properties and their applications. 
                  
MR 337 Polymer Engineering  

Prerequisite : have taken MR 200 and MR 231 
3 (3-0-6) 

 Mechanical properties of polymeric materials, Polymer deformation and fracture, 
Stress, strain and elongation determination, Electrical properties of polymers, Conductive 
and conducting polymers, Reinforced polymers, Polymer blends and composites, Multi-
component polymers. 
 
MR 346   Sustainable Steelmaking Process                                                    3 (3-0-6) 
            Prerequisite : have taken MR 200 
             Electric arc furnace (EAF) steelmaking, high temperature slag/carbon interactions, 
slag foaming practice, reduction of iron oxides in slag, high temperature liquid iron/carbon 
interactions, dissolution of carbon into liquid iron, interfacial phenomena between liquid 
iron and carbon, reductions of cost and energy consumption and environmentally friendly 
novel research and  technology in steelmaking process. 
 

MR 347  Structure Determination by Single Crystal X-ray Diffraction                  3 (3-0-6)                                                                      
          Prerequisite : have taken MR 200 
           Introduction to crystalline solids and X-ray, crystal growths, data collection, crystal 
structure determination, intermolecular interactions analyses, preparation file for 
publications 
 
 
 
 
 
 
MR 348   Nanoporous Materials                                                                   3 (3-0-6) 
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            Prerequisite : have taken MR 200 
             Basic principle, characteristics, structures, preparation routes, and applications in 
gas and molecules adsorption, storage and separation of nanoporous zeolites, activated 
carbon, and metal-organic frameworks, characterization of nanoporous materials by various 
analytical methods 
 
MR 349   Basic of Coordination Polymers                                                        3 (3-0-6) 
            Prerequisite : have taken MR 200 
            Basic principle of rational design and crystal engineering, synthetic methods, 
characterization and applications in various fields of coordination polymer compounds 
 
MR 416 Engineering Alloys   

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Iron-Carbon alloy, Carbon steels,  Alloy steels, Stainless steels,  Tool steels, Cast 
Irons, Copper Alloys, Titanium alloys, Nickel-Cobalt alloys, Refractory metals and alloys, 
Surface hardening and surface modification of metals 
             
MR 426 Advanced Ceramic Processing  

Prerequisite : have taken MR 200 
   3 (3-0-6) 

 Science of powders, colloids, characterization. Powder production : natural raw 
materials, calcination, solid state reaction. Consolidation and shaping, pressing, extrusion, 
slip casting, injection molding. Drying and binder removal, sintering, sol-gel technology. 
 
MR 436 Polymer Physics                                                                      3 (3-0-9)  
             Prerequisite : have taken MR 220 and MR 231 
                   Theories of polymer melts and solutions, Chemical structure, conformation 
and configuration of polymers, Size and molecular weight, Crystallization and morphology, 
Measurement of crystallinity, Kinetics of crystallization, Melting point and glass transition 
temperature, Thermodynamics of rubber, Thermodynamics of Blends and Solutions, Phase 
diagram, Polymer networks and gelation 
 
MR 437 Rheology of Polymeric Fluids                                                    3 (3-0-9) 
  Prerequisite : have taken MR 220 and MR 231 
                    Newtonian and non-Newtonian fluids, Rheological properties of polymer, 
Simple shear flow and elongational flow, Viscoelastic properties, Melt-flow index, Factors 
affecting flow behaviors, Relationship between polymer structure and rheological 
properties, Instruments and methods used in rheology, Applications of rheology in polymer 
processing 
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MR 447 Nanotechnology  
Prerequisite : have taken MR 200 

3 (3-0-6) 

 Basic concepts and significance of nanotechnology, Preparation and uses of 
nanomaterials and nanostructures such as nanoparticles, quantum dots, carbon nanotubes, 
molecular monolayer, block copolymers, Applications of nanotechnology in chemistry, 
biology, physics, engineering, agriculture, and medicine, Trends of nanotechnology in the 
future 
 
MA 318 Partial Differential Equations 3 (3-0-6) 
                  Prerequisite : Have earned credits of MA 313 or MA 214 or MA 286 
 Partial differential equations, the heat equations, the wave equations and Laplace 
equations, separation of variables and linear property, Green’s formula and applications in 
boundary value problems, variation of parameters, application of Laplace and Fourier 
transformation to partial differential equations. 
 
CM 216 Inorganic Chemistry 3 (3-0-6) 
                  Prerequisite : SC 122 
 Structure of Atoms and Molecules, Solid State Chemistry, Solution Chemistry, General 
Chemistry of Main Group and Transition Elements, Coordination Compounds. 
 
CM 236 Physical Chemistry 3 (3-0-6) 
                  Prerequisite : SC 122 
 Ideal and Real Gases, Law of Thermodynamics, Thermochemistry, Free Energy, 
Chemical Potential, Partial Molar Quantities, Phase Equilibria, Phase Diagrams, Thermodynamics 
of Mixing, Colligative Properties, Activities, Chemical Equilibrium, Equilibrium Electrochemistry, 
Kinetic Theory of Gas, Maxwell’s Distribution Law, Transport Phenomena, Chemical Kinetics, 
Rate Equations and Mechanism of Chemical Reactions, Reaction Catalysis and Enzyme Kinetics. 
 
 
Elective Course 
   
MR 207 Miracle of Materials 

Prerequisite : - 
3 (3-0-6) 

  Introduction to basic materials science, Types, properties and applications of 
Ceramics, Polymers, Metals, Composite and Medical materials, Research, innovation and  
modern knowledge in Materials science and its influence on life quality and development 
of the country and global directions 
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MR 338 Biodegradable Plastics 
Prerequisite : have taken MR 200 and MR 231 

3 (3-0-6) 

 Bio-based polymers, Classification of biodegradable plastics, Factors affecting the 
biodegradable process, Techniques, tools and standard methods in degradation testing,  Life 
cycle analysis of biodegradable plastics, Environmental impact 
 
MR 446 Composite Materials 

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 General theory on composite materials, types of composites, fiber reinforcement 
processes, influence of fiber orientation and concentration, fiber architecture, fabrication 
and applications of polymer composites, natural composites and macrocomposites. 
                 
MR 448 Biomedical Materials  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Fundamental of biomaterials, medical applications of biomaterials, applications 
of polymer, ceramics, metals, bioceramics and biological glasses, soft and hard tissue, 
characterization of biomaterials, material-tissue interface, material-tissue interactions, drug 
delivery systems, biomaterials for organ replacement, tissue engineering. 
               
MR 449 Special Topics  

Prerequisite : have taken MR 200 
3 (3-0-6) 

 Interesting topics, progresses and modern science of materials science.  
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คณุวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจาก  
สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3341501067xxx ผูชวยศาสตราจารย นายสมยศ  คงคารัตน Ph.D. 
 

วท.บ. 

Materials Science 
&Engineering 
 ฟสิกส 

University of  New South 
Wales, Australia 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2554 
 

2543 
2 3102001386xxx ผูชวยศาสตราจารย น.ส.นันทพร  คงคะจันทร Ph.D. Materials Science University of Southern 

California, USA 
2548 

    วท.ม. วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 
    วท.บ. วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 
3 3101500116xxx ผูชวยศาสตราจารย น.ส.พัชรี ประทุมพงษ Ph.D. Materials Science University of  Leeds, UK 2545 
    วท.บ. ฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 
4 3600500110xxx อาจารย 

 
 

น.ส. ฐิติรัตน อินทรประสิทธิ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
 
วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
 
เคมี 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2557 
 

2550 
 

2548 
5 3101800293xxx อาจารย นายโอภาส โตจิระ Ph.D. Physics University of  Leeds, UK 2552 
    วท.ม. Physical Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
    วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจาก  
สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3100100270xxx ผูชวยศาสตราจารย เบญญา  เชิดหิรัญกร Ph.D. Materials Science University of  Manchester, 
UK  

2547 

    M.Sc Materials Science & Eng. University of  Manchester, 
UK 

2544 

    วท.บ. วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 
 

2 1101200004xxx อาจารย จิรภา ตั้งศรีตระกูล วท.ม. วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
 

    วท.บ. ฟสิกส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549 
 

3 1909900014xxx ผูชวยศาสตราจารย ศรุต อํามาตยโยธิน ปร .ด.  
 
 

Dipl.-
Ing 

วศ .บ.  

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
 
 
Surface Engineering 
 
วิศวกรรมวัสด ุ
 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
University of Limoges, France 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2555 
 
 
2551 

 
2549 

4 5301290008xxx ผูชวยศาสตราจารย กิตติพงศ ไชยนอก 
 
 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
2547 
2543 
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ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

5 3110100551xxx ผูชวยศาสตราจารย ชิราวุฒิ  เพชรเย็น 
 
 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร 
วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
ประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
เทคโนโลยีวัสด ุ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2548 

 
2544 

6 3240100248xxx 
 

ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญวิสาข พิสิฏฐศักดิ ์
 

ปร .ด.  
 

วท .บ.  

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
 
เคม ี

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2553 
 

2548 
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  3.2.3 อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 
   

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจาก  
สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3100602981xxx - พิชญรัตน อินทรเอ้ือ Dr.-Ing. Glass Technology Technical University of 
Freidert, Germany 

2549 

    วท.ม. วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 
    วท.บ. วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชา วด.
396 การฝกงาน ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาบังคับ ทั้งนี้เพ่ือใหบัณทิตมีประสบการณจากสถานประกอบการหรือ
หนวยงานสถาบันวิจัยที่เก่ียวของกับดานวัสดุศาสตร 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงานสถาบันวิจัย ตลอดจนมีความ

เขาใจในทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 
2. สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางวัสดุศาสตรไดอยางเหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการหรือหนวยงานสถาบันวิจัยได 
4.2 ชวงเวลา  

         ภาคการศึกษาฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

        ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
 
5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
 วิชา วด.492 โครงงานพิเศษ  

โครงงานของนักศึกษาแตละคนจะเก่ียวของกับการศึกษาและวิจัยทางวัสดุศาสตรภายใตการ
ควบคุมดูแลโดยอาจารย วัดผลดวยระดับ S หรือ U 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1. มีความซื่อสัตยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2. รูหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร เพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และสรุปผลโครงงานโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข 
4. สามารถนําเสนอ ผลโครงงานโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม 
5.3  ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

 2 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการเลือกปญหาทางวัสดุศาสตร เพื่อดําเนินโครงงาน และนักศึกษา

ตองทําการวางแผนดําเนินการ พรอมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
5.6 กระบวนการประเมินผล   
ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินโครงงาน กลาวคือ การวางแผนโครงงาน วิธีดําเนินโครงงาน การ

วิเคราะหขอมูล การสรุปผลโครงงาน การนําเสนอตอกรรมการหรืออาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนการตรวจ
รายงานฉบับสมบูรณ 

 



มคอ.  
 

53 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา โดยมีเปาหมายในการสรางบัณฑิตที่มี 6 ลักษณะส าคัญ 
ส าหรับการเปนผูน าที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ GREATS 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
G (Global mindset): ทันโลก ทันสังคม 
เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติ
ตางๆ 

- สอดแทรกความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ทางดานวัสดุ 
  ศาสตรเขามาในเนื้อหาวิชาเรียน 
- สงเสริมใหคนควาและแกปญหา โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร 
- สงเสริมใหเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
- มีการทําโครงงาน เพื่อเปนการฝกเทคนิคและจําลองกระบวน 
  การวิจัยที่นําไปใชจริง 
- สนับสนุนการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อการเรียน  
  การสอนเปนภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยกิต 
  วิชาบังคบัสาขาในรายวิชาดังตอไปนี้ วด.201 วด.202 วด.231 
  วด.300 วด.302 วด.303 วด.310 วด.441 วด.491 วด.492 และ 
  วด.495 

R (Responsibility): มีสํานึกรับผิดชอบ 
อยางยั่งยืนตอตนเอง บุคคลรอบขาง 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

- มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่สงเสริมใหนักศกึษามี 
  ภาวะผูนําทางความคิด กลาแสดงออกและมีความรับผดิชอบตอ 
  ผลงานที่นําเสนอ 
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความ 
 รับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพดานภาวะผูนํา 

E (Eloquence): สามารถสื่อสารอยาง 
สรางสรรค  และทรงพลัง มีสุนทรีย
สนทนา 

- สอดแทรกเรื่อง เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ 
  ที่ดี และการวางตัวในการทํางาน ในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 
  ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
- จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาอภิปรายหัวขอตางๆในหัวขอ 
  พิเศษทางวัสดุศาสตร 

A (Aesthetic Appreciation): ซาบซึ้ง 
ในความงาม คุณคาของศิลปะ ดนตรี 
และสถาปตยกรรม 

- จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดตระหนักในคุณคาของศลิปะ 
  ดนตรี และสถาปตยกรรม 

T (Team Leader): ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดทั้งบทบาทผูนําและบทบาททีม 

- ในการเรียนการสอนนักศึกษาอาจมีงานกลุมและใหนักศึกษา 
  กําหนดหนาที่ในการทํางานใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  
  และรับฟงความคดิเห็นจากสมาชิกทุกคนอยางมีเหตุผล  
- มอบหมายงานใหนักศึกษาไดหมุนเวียนหนาที่ในการทํางานใน 
  ตําแหนงตางๆ เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- ใหนกัศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติโดยการนําเสนอผลงานหนาชั้น 
  เรียน 
 



มคอ.  
 

54 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
S (Spirit of Thammasat): มีจิต 
วิญญาณความเปนธรรมศาสตร ความ
เชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพยอมรับในความเห็นที่แตกตาง
และตอสูเพื่อความเปนธรรม 

- สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยหนวยงาน 
  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชนกิจกรรมคายอาสาพัฒนา 
  ของชมรมตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอ่ืน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
กําหนดใหมีการแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกตองสอดแทรกไปดวยระหวางการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามคีุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผูสอนเปน
แบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา เชน การไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอก
การบานผูอ่ืน ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนหรือสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
การแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การอางอิงผลงานวิชาการใหถูกตอง
และครบถวน การนําเสนอขอมูลผลงานวิจัยใหถูกตองตามขอเท็จจริง เคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนตน  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ และการลอกงานของผูอ่ืน 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงาน

ที่ไดรับมอบหมาย  
4. ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษา 
5. สังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. นักศึกษาประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 
2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1. มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวัสดุศาสตร 
2. มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎใีนวิชาวัสดศุาสตร 
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3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมทางดานวัสดุ
ศาสตร  

4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ เชน การสอนแบบ
บรรยาย การสาธิต การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ การอภิปรายกลุม 
การเรียนรูจากกรณีปญหา การแกปญหาดวยตนเอง การเรียนรูจากการฝกงาน 
สัมมนา การทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนตน อาจจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือ เชิญวิทยากรพิเศษมาใหความรู 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1. การสอบขอเขียน เชน สอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การสอบปากเปลา 
3. รายงานและงานที่ไดรับมอบหมาย 
4. งานที่ไดรับมอบหมาย 
5. มีสวนรวมในการอภิปรายและตอบปญหาในชั้นเรียน 
6. ผลการศึกษาคนควา สัมมนา โครงงาน โดยการนําเสนอในชั้นเรียน 

 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร 
2. นําความรูทางวัสดุศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดถูกตองและ

เหมาะสม 
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

การสอนแบบสืบเสาะหาความจรงิแบบวิทยาศาสตร เนนการสอนท่ีกระตุนให
นักศึกษาคิดวิเคราะห ฝกแกปญหา รวมอภิปรายปญหาตาง ๆ กับเพ่ือน
นักศึกษาและอาจารย ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดทํา
โครงงานภายใตการแนะนําของอาจารย 
 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1. การสอบขอเขียนวัดความสามารถในการคิดแกไขปญหาตามลําดับขั้นตอน

ในหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
2. การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
3. รายงานหรือผลงานที่ใชกระบวนการคิดวิเคราะห และแกไขปญหา 
4. การสอบเคาโครงของโครงงาน และการสอบนําเสนอโครงงาน 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกร 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล
และความรับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน ฝกการทํางานเปนกลุม รวมกันคิดในการแกปญหาและแบงความ
รับผิดชอบในการทํางานรวมกัน รวมทั้งฝกเปนผูนําในการอภิปรายในแตละ
หัวขอ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ เขาใจในวัฒนธรรมองคกร 
เชน มีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือสวนกลางรวมกัน 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทํา
รวมกัน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผลการแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควา

ไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ 
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหมีการนําเสนอสัมมนาและโครงงาน และใหนักศึกษานําเสนอผลงานตอผูรวม
ฟง สงเสริมใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคน และเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การสอบขอเขียนที่วัดความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
2. การสอบปากเปลา 
3. ประเมินจากการนําเสนอรายงานท่ีมีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล 
4. ประเมินจากกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



มคอ.  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

3.1 การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดานของวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความซื่อสัตยสุจริต 
2.  มีความเปนธรรม 
3.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
4.  มีวินัย 
5.  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
6.  มีจิตอาสา 

 3.1.2 ดานความรู 
1.  มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่เก่ียวของ 
2.  สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ 
3.  สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
4.  สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
1.  สามารถคนควาขอมูลไดอยางเปนระบบ 
2.  สามารถวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาและ 
    ผลการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
3.  มีความคดิริเริ่มอยางสรางสรรค และมีความคดิในเชิงบวก 
4.  มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง 
2.  มีความเปนผูนําและกลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
3.  มีความรับผิดชอบในงาน ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
4.  มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน 
5.  ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอ่ืน และมีความเปนพลเมืองดี 

3.1.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  มีความรูทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
2.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกตใช 
    ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  มีทักษะในการคิดคํานวณ 
4.  มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping)              
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง
ปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดสังคมศาสตร      
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสงัคม                        

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย                        

หมวดมนุษยศาสตร      

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                        

หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      

มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน                        

หมวดภาษา      

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ*                        

มธ.104 การคิด อาน และเขียนอยางมี 
           วิจารณญาณ 

                       

มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                        

มธ.106 ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping  ของวิชาศึกษาทั่วไป)              
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1 . คุณธรรม จริยธรรม 2 . ความรู 3 . ทักษะทางปญญา 

4 . ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5 . ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2 ( หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  สวนท่ี 2      

มธ.155 สถิติพื้นฐาน                           

สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ  1                        
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
  3.2.1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา) 

1 . ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
 2) มีระเบียบวินัย 
 3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4) เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอ่ืน 
 5) มีจิตสาธารณะ 

2  . ดานความรู 
 1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
 2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

                     3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน 
                        วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 3. ดานทักษะทางปญญา 

 1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยาง 
     ถูกตองและเหมาะสม 
 3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได 
    อยางถูกตองและเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
 2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหา 
     และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
 3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 
 4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
     เหมาะสมกับสถานการณ      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
ของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ )ชีววิทยา(  

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง     
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 

วท.113 ชีววิทยาทั่วไป                 

วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                 
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  3.2.2 สาขาเคมี  
 1.  านคุณธรรม จริยธรรมด  

1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 2.    ดานความรู  
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่เก่ียวของ 
2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการที่เก่ียวของ 
3) นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
4) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาบูรณาการในวิชาได 

 3.      านทักษะทางปญญาด  
1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร 
2) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตอง  
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบตองานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการ 
    แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดอยางม ี
    ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
3) มีทักษะและความรูในการใชภาษาไทย และ การคนควาไดอยางหรือ ภาษาอังกฤษเพ่ือ  
    เหมาะสมและจําเปน 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    และเหมาะสมกับสถานการณ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สาขาเคมี 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง     

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 
วท.121 เคมี 1                 

วท.122 เคมี 2                 

วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1                 
วท.172 ปฏิบัติการเคมี 2                 
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  3.2.3 สาขาฟสิกส 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 

2. ความรู 
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานฟสิกส 
2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎ ี
   ในวิชาฟสิกส 

3. ทักษะทางปญญา 
1) มีผลตามหลักการและวิธีการทางสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุ  
   วิทยาศาสตร 
2) นําความรูทางฟสิกสไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะห ประมวลผลการ 
                                แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม  

2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางฟสิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สาขาฟสิกส 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง     

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 
3.ทักษะ

ทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 

วท.131 ฟสิกส  1                  
วท.132 ฟสิกส  2                  
วท.181 ปฏิบัติการฟสิกส 1                 
วท.182 ปฏิบัติการฟสิกส 2                 
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  3.2.4 สาขาคณิตศาสตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา ปฎิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน 
2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3) มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
4) มีความเสียสละ เปนแบบอยางที่ดี 

2. ความรู  
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 
2) สามารถศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาที่เรียน 

3. ทักษะทางปญญา   
1) สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือตัดสินใจ และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในแกปญหา 
2) สามารถบูรณาการองคความรูในวิชาที่เรียนเขากับศาสตรอื่น ๆ ได 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
1) มปีฎิสัมพันธ มนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
2) มีความรับผิดชอบตอการทํางานกลุม ทั้งในบทบาทของการเปนผูนํา หรือผูตาม 
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาของตนเองและกลุมไดอยางเหมาะสม 

                    5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) มทีักษะในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมทางสถิติ  
 หรือคณิตศาสตรได 
2) สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคและประสิทธิภาพ 
3) สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสารกับบุคคลกลุมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สาขาคณิตศาสตร 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง     

 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง
ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ  

5 .ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขฯ  

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 
ค.218 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตร 1                      

ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2                      

ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ                      
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3.3 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชาเฉพาะสาขาวิชา (วัสดุศาสตร) 
มาตรฐานผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.3.2 ความรู 
1. มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวัสดุศาสตร 
2. มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
วัสดุศาสตร 
3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมทางดานวัสดุศาสตร 
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3.3.3 ทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
2. นําความรูทางวัสดุศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได 
   อยางถูกตอง เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

4.3.3  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกร 

3.3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะห ประมวลผลการแกปญหา 
   และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร 
    ไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสม 
    และจําเปน 
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   และเหมาะกับสถานการณ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

มาตรฐานผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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2. ความรู 
1. มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวัสดุศาสตร 
2. มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
วัสดุศาสตร 
3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมทางดานวัสดุศาสตร 
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
2. นําความรูทางวัสดุศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถูกตอง เพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกร 

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะห ประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสม
และจําเปน 
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะกับสถานการณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
วด.200   วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 

 
    

 
           

วด.201 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง                   
วด.202 กระบวนการผลติวัสด ุ                   
วด.204 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1  O              O   
วด.206 เคมีประยุกตสําหรับวัสดศุาสตร                  
วด.207  มหัศจรรยแหงวัสด ุ                  
วด.220 วัสดุเซรามิกและการประยุกต                    
วด.231 พอลิเมอรและการประยุกต                    
วด.292 กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 1 O                O 

วด.300   การแปลงเฟสและโครงสรางจลุภาค                   
วด.301 สมบัตเิชิงกลของวัสด ุ                  
วด.302 การหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                    
วด.303 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ                  
วด.304 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 O              O   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัม

พันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอ
บ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
วด.306 การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสด ุ                  
วด.310 โลหะและการประยุกต                     
วด.316 ผลิตภัณฑอลูมเินียม การผลิตและการประยุต                   
วด.320   สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ                    
วด.326 วิทยาการและเทคโนโลยีแกว                    
วด.336 การสังเคราะหและสมบตัขิองพอลิเมอร                  
วด.337 วิศวกรรมศาสตรพอลิเมอร                  
วด.338 พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได                  
วด.346 กระบวนการผลติเหล็กแบบยั่งยืน                    
วด.347 การหาโครงสรางดวยการเลี้ยวรังสเีอกซผานผลึกเดี่ยว                  
วด.348 วัสดุรูพรุนนาโน                    
วด.349 โคออรดิเนชั่นพอลเิมอรเบื้องตน                    
วด.392 กิจกรรมสรางสรรคทางวัสดุศาสตร 2 O                O 

วด.396   การฝกงาน   O                
วด.397 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม               O   
วด.402 สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสด ุ                    
วด.416 โลหะผสมเชิงวิศวกรรม                   
วด.426   กระบวนการเซรามิกขั้นสูง                     
วด.436 ฟสิกสของพอลิเมอร                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัม

พันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอ
บ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
วด.437 กระแสศาสตรของพอลิเมอร                  
วด.441  วัสดุอิเล็กทรอนิกส                  
วด.446 วัสดุคอมโพสิต                      
วด.447 นาโนเทคโนโลย ี                      
วด.448 วัสดุชีวการแพทย                      
วด.449 หัวขอพิเศษ                   
วด.491 ระเบียบวิธีวิจัย  O             O   
วด.492 โครงงานพิเศษ  O             O   
วด.495  สัมมนา  O             O   
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ .ศ .
2540 )พรอมฉบับแกไขเพ่ิมเติม(  ขอ 12 13 และ 14 

1.2 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้  
ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแตละรายวิชาวาสอดคลองกับความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่

ไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับขั้นใหนักศึกษาทราบ 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 138 หนวยกิต 
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ (ระดับคะแนน 4) 
3.3 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1. มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของ

อาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย 
2. สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การ

ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานท้ังใน
และตางประเทศ 

3. จัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงชวยใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 
4. มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่

สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ

ประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
1. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาวิชาการทางวัสดุศาสตร 
2. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยสรางองคความรูใหม นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ และตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
3. สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน  
4. มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน   
การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 
1.1 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร และมีภาระหนาที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 5 คน ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา ).มคอ 7) และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

1.3 การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ/หรือ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และ/หรือ มคอ .6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา 
 
2. บัณฑิต   

การผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาตินั้น หลักสูตร
จําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความรูท้ังวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตรงตามที่
หลักสูตรกําหนด โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกาย 
และจิตใจ มีความสํานึก และความรับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม มีคุณลักษณะครบตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา คุณภาพของบัณฑิตจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู การมีงานทํา ซึ่งคุณภาพบัณฑิตพิจารณาจาก 
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- คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ )TQF (ซึ่งกําหนดไวใน มคอ .2 
ครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ษะทางปญญา ทักษะดานดาน ประกอบไปดวย คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทัก
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ และดานทักษาการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวบงชี้นี้ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

- การไดงานทํา หรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา สําหรับการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีนั้น
พิจารณาจากรอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  

บัณฑิตที่พึงประสงคตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกถึง

ความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมและเคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ของ
องคกรและสังคม 

2 มีความรู ในสาขาวิชาวัสดุศาสตรอยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร และความรูเชิงธุรกิจ มีความรูทันความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตรและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3 มีทักษะดานปญญา สามารถคิดวิเคราะห วิจารณ เสนอแนวความคิด และ /หรือประเมินคาอยาง
สรางสรรค รวมทั้งสามารถประยุกตใชทักษะและ /หรือความรูความเขาใจทางวิชาการในการ แกปญหา 

อยางเปนระบบ  
4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ไดรับ

มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมและปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได 
5 มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม สามารถใชเทคนิค
พ้ืนฐานทางสถิติ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร และสืบคนขอมูล 

 
3. นักศึกษา  
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหนึ่งท่ีหลักสูตรฯ ใหความสําคัญคือ 
นักศึกษา โดยการวางระบบการรับ และคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตร โดยระบบนั้นเปนระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคณุสมบัติ และมีความพรอมสําหรับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา นอกจากนั้นแลว 
หลักสูตรฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมดานการเรียน รวมท้ังจัดกิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร  

3.1 การรับนักศึกษา  
การรับนักศึกษาซึ่งเปนกระบวนการแรกที่มีความสําคัญเพ่ือคัดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับการเขาศกึษาใน

หลักสูตร ประกอบไปดวย กระบวนการรับนักศึกษา และ กระบวนการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตร คือ ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2540  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน )ฉบับท่ี 3) พ ..ศ 2555  และตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในแผนการ
ศึกษา วิทยาศาสตร -คณิตศาสตร หรือแผนการศกึษาที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีผลการเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด และเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดัวยการรับนักศกึษา 
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           สําหรับการคัดเลือกผูเขาศกึษา สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้ ไดแก 
 1. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา )สกอ(.  
 2. ผานการคัดเลือกตามระบบรับตรง 
 3. ผานโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาโดยการจัดโครงการปฐมนิเทศ ซึ่ง
เปนโครงการที่มีการแนะแนวการศึกษาและการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการแจกเอกสารใหนักศึกษาซึ่งได
ระบุวิชาที่เรียน แผนการศึกษา ระเบียบที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เวปไซดของหนวยงานสําคัญของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของกับนักศึกษา มีการพูดคุยแนะนําแนวทางการปรับตัวจากนักเรียนมาเปนนักศึกษาโดยมีวิทยากรเปน
อาจารย รุนพี่ปจจุบัน และรุนพ่ีที่จบการศึกษาไปแลว 

3.1.3  การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาเพ่ือให

มีแนวโนมอัตราการคงอยู และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูง โดยมีจัดการเตรียมความพรอมดานการ
เรียน การปรับตัว และการใชชีวิตในสถาบันการศึกษาอยางมีความสุขใหแกนักศึกษาใหมในชวงแรกของการเขา
ศึกษา มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาดูแลนักศึกษารายบุคคลทุกคน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะ
ชวยแนะแนวในดานการเรียน การปรับตัวตอการเรียน ตอเพ่ือนใหม และการใหคําปรึกษาเพ่ือแกปญหาตางๆ โดย
การควบคุมของหลักสูตรโดยหลักสูตร มีการวางแผนใหนักศึกษาทุกคนตั้งแตเขามาในปที่หนึ่งมีอาจารยที่ปรึกษา 
เพ่ือใหคําแนะแนวตลอดสี่ปทางวิชาการและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีการระบบการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา  และมีตารางเวลาใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษา มีแผนการเขาพบที่ปรึกษาประจําภาคการศึกษาผาน
โครงการสัปดาหนักศึกษาพบที่ปรึกษา รวมถึงมีการบันทึก ประเมินผลและติดตามผลการแกปญหา และการ
จัดเก็บขอมูลนักศึกษานอกจากนั้น สาขาวิชาฯ มีการแตงตั้งรองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ  ซึ่งนักศึกษา
สามารถปรึกษาในเรื่องวิชาการ เชน การลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา กับรองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการ
ไดเชนกัน  
 3.1.4 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 บัติหากมีการรองเรียนจากนักศึกษาดังนี้หลักสูตรฯ มีแนวทางปฏิ  

 1 .ประธานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาขอเท็จจริง  
 2 .กรรมการหลักสูตรรวมประชุมเพ่ือแกไขปญหาและทางออกที่ดีที่สุด  
 3 . ทําบันทึกชี้แจงนักศึกษาหรือแจงใหทราบรายบุคคลถึงการแกไขขอรองเรียน  

3.2 านักศึกษาการสงเสริมและพัฒน  
เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถเรียนรูในระดับอุดมศกึษาไดอยางมีความสุข สามารถลดอัตราการ

ลาออกระหวางศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการฯ จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาความรูของนักศึกษา ท้ังในและนอก
หองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีการวางระบบอาจารยที่ปรึกษา
ประจําตัวนักศึกษาซึ่งทําหนาที่วางระบบปองกัน หรือบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสามารถศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งการสงเสริมพัฒนานักศึกษานี้ รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษาซึ่งหลักสูตรฯ ดําเนินการเก็บขอมูลของนักศึกษาในแตละปการศึกษาเพ่ือคํานวณ

อัตราการคงอยู และการสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจ และผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย  
 หลักสูตรฯ เห็นความสําคัญของอาจารยซึ่งถือไดวาเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ หลักสูตรฯ ไดออกแบบระบบบริหาร และพัฒนาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มี
คุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และหลักสูตร เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปได
ดวยดี หลักสูตรฯ กําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกร และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
มีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงกํากับดูแลคุณสมบัติเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีการพัฒนาอาจารยดวยแผนและการลงทุนงบประมาณ และ
ทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร 
 
ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม  

คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑหรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่คง
อยู อาจารยประจําหลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตรากําลังในอนาคต   

1. หากอัตรากําลังไมเพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะฯ และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. มีการคดัเลือกอาจารยใหมโดยพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ ..ศ 2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสาธิตการสอน 

3. นอกจากนี้สาขาฯยังไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา
เก่ียวกับเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบที่เก่ียวของ 

 
ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและมีระบบ
สงเสริมและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ ดังนี้  

- กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม )หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม (เพ่ือเพ่ิมพูนความรูโดย
เขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน กลยุทธและวิธีการสอนแบบตางๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธของนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และอยูในการดูแล
ของอาจารยพ่ีเลี้ยงกอนการทําหนาที่ตามลําพังเพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ  

- กําหนดใหอาจารยประจําจัดทําแผนเพื่อพัฒนาตนเองในดาน การสรางผลงานวิชาการ /การวิจัย และ
ควบคุมกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

- จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอาจารยท้ังในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสรางผลงานวิชาการ  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
 หลักสูตรฯ มุงเนนผลิตบัณฑิตทางดานวัสดุศาสตรที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ  มีคุณธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ   มีความสามารถในการศกึษาและวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งองค
ความรูใหม รวมถึงการมีทักษะทางวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทางโลหะ เซรามิก โพลิเมอร วัสดุนาโน หรือวัสดุเชิง
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ประกอบ  และทักษะการเปนผูประกอบการ  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความสําคญัเปนอยางยิ่งในการผลิตบัณฑติที่
สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมของประเทศ รปรับปรุงหลักสูตรฯ ในละรอบ หลักสูตรสําหรับกา
ฯ จะนําผลการสํารวจจุดเดน จุดดอยของหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ   อาจารยประจําหลักสูตร   
ภาวะการทํางานของบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอหลักสูตรมาใชในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายทางดานอุตสาหกรรมของ
ประเทศตอไป 
 
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรฯ พิจารณากําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละชั้นปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอน ทั้งรายวิชา
บังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปดสอนนี้ สาขาวิชาไดใหนักศึกษาเปนผูเสนอใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาที่จะเปดสอนแลว  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา  โดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษานั้นได
พิจารณาทั้งจากความรู ความสามารถ ประสบการณการสอน รวมกับภาระงานสอนทั้งหมด ที่ประชุมจะมีการ
มอบหมายอาจารยผูประสานงานวิชาในแตละรายวิชานั้น เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนกอนเปดภาค
การศกึษาตอไป ซึ่งรวมถึงการเสนออาจารยผูสอนรวม การจัดหัวขอสอนใหกับอาจารยผูรวมสอน  

 
การประเมินผูเรียน  

หลักสูตรฯ มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ
โดยมีระบบ /งปรากฏอยูในคูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานขั้นตอนการประเมินผูเรียนซึ่
คุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ทําหนาที่กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขาฯไดนําระบบ -กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจํา
หลักสูตรเพ่ือกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการกําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน มคอ .3 ของรายวิชาที่เปดสอนอยางชัดเจน ภายใน 03 วัน กอนเปด
ภาคการศึกษา   ในสวนของผูสอนอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตร

ฯ จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตละรายวิชา ตามกลยุทธการ
ประเมินผลการเรียนรูทั้ง 5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูดาน หลังจากเสร็จสิ้น
ของนักศึกษาแลว ผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 
ของรายวิชา ภายใน 30 วนัหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใตการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
6 . สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 หลักสูตรฯ เห็นความสําคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งอ ันจะทําให
การดําเนินการของหลักสูตรดําเนินไปไดดวยดี สิ่งสนับสนุนการเรียนรูประกอบไปดวย ความพรอมทางกายภาพ 
ความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยี และการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองวิจัย อุปกรณการเรียน
การสอน ประสานงานกับสํานักหอสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร  และอ่ืนๆ ซึ่งสงเสริม และ
สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูทีกํ่าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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 ในการดําเนินงานของหลักสูตรฯ เพ่ือเตรียมความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน  หลักสูตรฯ ไดสํารวจความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา  มาใชในการ
ประเมินความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนในแตละปการศกึษา และจัดทําแผนคํา
ขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากรายได
หนวยงาน กองทุนคาธรรมเนียม และงบประมาณแผนดิน  
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวัสดุศาสตร 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6  ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ทีกํ่าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน  มคอ.7 ปที่แลว   

     

8) อาจารยใหม )ถามี (ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10) จํานวนบุคลากรไดรับการสนับสนุนการพัฒนาวชิาการ การเรียนการ
สอนหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑประเมิน 
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ 

- ตัวบงชี้บังคบั (ตัวบงช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และ 
- มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จํานวนตัวบงช้ีบังคบัและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
1.1.2 การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 
1.1.4การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอน
ไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การ
ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน 
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
1.2.3 การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคณุภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน 
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายหรือบัณฑิตใหม 
2.2 ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคณุวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
2.4 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน      
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา /สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน )ควรเปนคณะกรรมการ

ภาพภายในประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณ(  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 
2561 

หลักสูตร ฉบับ พ .ศ.  2556 หลักสูตร ฉบบั พ .ศ . 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อหลักสูตร  1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร 

ภาษาไทย 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร 

- 
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ภาษาอังกฤษ 
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Science 

 

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุ
ศาสตร) 
ชื่อยอ วท.บ. (วัสดุศาสตร) 

ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุ
ศาสตร) 
ชือ่ยอ วท.บ. (วัสดุศาสตร) 

 

ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม Bachelor of Science 
(Materials Science) 
ชื่อยอ B.Sc. (Materials Science) 

ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Materials 
Science) 
ชื่อยอ B.Sc. (Materials Science) 

 
 
 
 
 
 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ปรัชญา 

มุงเนนผลิตบัณฑิตทางดานวัสดุศาสตรท่ีมี
ความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ณิ ธ า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย และตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
     

2. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ปรัชญา 

มุงเนนผลิตบัณฑิตทางดานวัสดุศาสตรท่ีมี
ความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ณิ ธ า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย  และตอบสนองตอการพัฒนา
ประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
    

- 

   วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูทางวัสดุศาสตรทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตความรูทาง
วัสดุศาสตรไปใชในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ได 
 
2) เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางวัสดุ
ศาสตรเพียงพอท่ีจะนําไปศึกษาตอในระดับสูง 
หรือนําไปปฏิบัติงานไดท้ังในหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 
3) เพื่อให บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห ศึกษา
คนควาและวิจัยไดดวยตนเอง มีความสนใจและ
ติดตามความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 

   วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูทางวัสดุศาสตรทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตความรูทาง
วัสดุศาสตรไปใชในงานที่เก่ียวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ได 
 
2) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางวัสดุ
ศาสตรเพียงพอที่จะนําไปศึกษาตอในระดับสูง 
หรือนําไปปฏิบัติงานไดทั้งในหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 
3) เ พ่ือใหบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห ศึกษา
คนควาและวิจัยไดดวยตนเอง มีความสนใจและ
ติดตามความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 

 
- 
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4) เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตมีความคิดสรางสรรค มี
ความเปนผูนํา สามารถรวมงานกับผูอ่ืนได 
 
5) เพ่ือปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี
ของสังคม ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
 

 
4) เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตมีความคิดสรางสรรค มี
ความเปนผูนํา สามารถรวมงานกับผูอ่ืนได 
 
5) เพ่ือปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตระหนักในคุณคาของวฒันธรรมและประเพณีของ
สั งคม ตลอดจนการอนุ รั กษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
 

 

3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตาม

ขอ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว าด วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับ
แกไขเพิ่มเติม) ขอ 7  

คุณสมบัติของผู เขาศึกษาตองเปนไปตาม
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ว าด วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับ
แกไขเพิ่มเติม) ขอ 7  

 

                - 

4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา - 
การคัดเลือกผู เขาศึกษาใหเปนไปตาม

ร ะ เ บี ย บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อ เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือก
ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
การคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา  ห รื อการคั ด เลือกตามวิ ธี กา ร ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

5. จํานวนการรับนักศึกษา      
                      40 คน 
 

5. จํานวนการรับนักศึกษา    
                          40 คน 
 
 

- 

6. ระบบการศกึษา 6. ระบบการศึกษา - 
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน  2 ภาคการศึกษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได
โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห แตให
เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคการศึกษาปกต ิ

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิโดย 
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 
16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมง
การศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษา
ปกต ิ

 

 

7. ขอกําหนดของหลกัสูตรที่สําคญั 7. ขอกําหนดของหลกัสูตรที่สําคญั - 
การศึกษาวิชาวัสดุศาสตรเปนวิชาโท 
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวัสดุ
ศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
วัสดุศาสตรไมนอยกวา 18 
หนวยกิต ไดแก 

การศึกษาวิชาวัสดุศาสตรเปนวิชาโท 
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวัสดุ
ศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
วัสดุศาสตรไมนอยกวา 18 
หนวยกิต ไดแก 
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1 วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา  
รวม 15 หนวยกิต ดังนี ้
วด.200  วัสดุศาสตรเบื้องตน          3 หนวยกิต  
วด.201  ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมใน 
           ของแข็ง                        3 หนวยกิต 
วด.202  กระบวนการผลิตวัสดุ        3 หนวยกิต 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค 
                                             3 หนวยกิต 
วด.302 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
                                             3 หนวยกิต 
2) วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวัสดศุาสตรท่ีมีรหสั
วิชา วด.3XX ขึ้นไป รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1 วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา รวม 
15 หนวยกิต ดังนี ้
วด.200  วัสดุศาสตรเบื้องตน        3 หนวยกิต  
วด.201  ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมใน 
           ของแข็ง                      3 หนวยกิต 
วด.202  กระบวนการผลิตวัสดุ      3 หนวยกิต 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค 
                                           3 หนวยกิต 
วด.302 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
                                           3 หนวยกิต 
2) วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวัสดุศาสตรที่มีรหัส
วิชา วด.3XX ขึ้นไป รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

8. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 8. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  
1) ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสราง 
   หลักสูตร และมหีนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 140  
   หนวยกิต 
2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จาก 
   ระบบ (ระดับคะแนน 4) 
3) ตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะ 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 

1) ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสราง 
    หลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 
    138 หนวยกิต 
2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จาก 
    ระบบ (ระดับคะแนน 4) 
3) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะ 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 
 
 

ปรับลดจํานวนหนวย

กิตรวมของหลักสูตร

ลงจากเดิม 140 หนวย

กิต  เหลือ เป น 138 

หนวยกิต- 

9. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 9. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  
นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา 

รวมไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชา
ตาง ๆ ครบตามโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร ดังนี ้
1) วิชาศึกษาทั่วไป                   30  หนวยกิต 
2) วิชาเฉพาะ                  104 หนวยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตรและ 
      คณิตศาสตร                 (26) 
2.2 วิชาบังคับ                 (57) 
2.3 วิชาบังคับเลือก        (9) 
2.4 วิชาเลือก                 (12) 
3) วิชาเลือกเสร ี                    6 หนวยกิต 
 

นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวม
ไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตาง 
ๆ ครบตามโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร ดังนี ้
1) วิชาศึกษาทั่วไป                 30  หนวยกิต 
2) วิชาเฉพาะ                102  หนวยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ  
     คณิตศาสตร                   (26) 
2.2 วิชาบังคับ                (55) 
2.3 วิชาบังคับเลือก       (9) 
2.4 วิชาเลือก                (12) 
3) วิชาเลือกเสร ี                    6 หนวยกิต 
 
 
 

มีการปรับลดจํานวน
หนวยกิตในสวนของ
วิชาบังคับลงจากเดิม 
57 หนวยกิต เหลือ 55 
หนวยกิต ทําใหจํานวน
หนวยกิตรวมทั้งหมด
ของหลักสูตรลดลงจาก
เดิ ม  140  หน วยกิ ต 
เหลือเปน 138 หนวย
กิต 
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10. รายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร 

10. รายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร 

           - 

1) วิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 1) วิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร

วิชาศึกษาท่ัวไป รวมแลวไมนอยกวา 30หนวย
กิต ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 
 

นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวย
กิต  ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน  2 สวน คือ 

 

สวนที่ 1 : เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน  21
หนวยกิต  

สวนท่ี 1 : เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน  21
หนวยกิต  

 

หมวดมนุษยศาสตร  
บังคับ 1 วิชา 2 หนวยกิต 

หมวดมนุษยศาสตร  
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 

เปลี่ยนรายวิชาและ
จํานวนหนวยกิตบังคับ 

มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร        (2) มธ.102  ทักษะชีวติทางสังคม         (3)  
หมวดสังคมศาสตร  
บังคับ 2 วิชา 5 หนวยกิต 

หมวดสังคมศาสตร  
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 

เปลี่ยนจํานวนหนวย
กิตบังคบั 

มธ.100  พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ 
           สังคม                                (3) 

มธ.100 พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ 
            สังคม                                (3) 

 

มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร        (2) มธ.120 โลก, อาเซียน และไทย        (3)  
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับ 1 
วิชา 2 หนวยกิต 

หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับ 1 
วิชา 3 หนวยกิต 

 

: วิทยาศาสตร 
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ 
           เทคโนโลย ี                              (2) 
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา  
3 หนวยกิต 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน                       (3) 
 
หมวดภาษา  
: ภาษาไทย              บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 
ท.161 การใชภาษาไทย                       (3) 
: ภาษาอังกฤษ          บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 
สษ.070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (ไมนับหนวยกิต) 
สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        (3) 
สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3        (3) 

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน                     (3) 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรายวิชาและลด
จํานวนหนวยกิตบังคับ 

หมวดภาษา บังคับ 3  วิชา 9 หนวยกิต 
มธ.104  การคิด อาน และเขียนอยางม ี
           วิจารณญาณ                             (3) 
มธ.105  ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ   (3)                
มธ.106  ความคิดสรางสรรคและการสื่อสาร   (3)     
 

 
ยายวิชา มธ.115 ไปอยู
ในสวนท่ี 2 ของวิชา
ศึกษาทั่วไป 
เปลี่ยนรายวิชาแต
จํานวนหนวยกิตบังคับ
ยังคงเทาเดิม 
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สวนท่ี 2 รวม 9 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาท่ีภาควิชาฯ 
กําหนด จํานวน  9 หนวยกิต ดังนี ้
      บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต 
สษ.296  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทาง 
            วิชาการ 1                    (3) 

สวนท่ี 2 รวม 9 หนวยกิต 
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาที่ภาควิชาฯ 

กําหนด จํานวน 9 หนวยกิต ดังนี ้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต 
มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน                    (3)                                 
สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทาง 
            วิชาการ 1                    (3) 
 
และเลือกศึกษาอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้ 
สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทาง 
            วิชาการ 2                    (3) 
มธ.116  มนุษยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี  
           และศิลปะการแสดง         (3)   
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม           (3) 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวนั             (3) 
อซ.125 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน        (3) 
พท.107 การเจริญสติและฝกสมาธ ิ        (1)            
พท.242 การเสริมสรางทักษะในการประกอบ 
           อาชีพ                                     (2) 

 
 
 
 
เพิ่ มหน วย กิต บังคับ
และเพ่ิมวชิา มธ.155 
 
 
ลดจํ านวนหนวย กิต
บังคับใหนักศึกษาเลือก
จาก 6 หนวยกิต เปน 
2 หนวยกิต 
 

 
 
และเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้ 
สษ.396  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทาง 
            วิชาการ 2                    (3) 
มธ.116  มนุษยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี  
           และศิลปะการแสดง                    (3) 
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม           (3) 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจําวัน        (3) 
อซ.125  ความรูทั่วไปเก่ียวกับอาเซียน         (3) 
พท.107  การเจริญสติและฝกสมาธ ิ        (1) 
พท.242  การเสริมสรางทกัษะในการประกอบ 
            อาชีพ                                   (2) 
2) วิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 2) วิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา 102 หนวยกิต ลดลด 2 หนวยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                                           26 หนวยกิต 

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 
26 หนวยกิต ดังนี ้

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
                                           26 หนวยกิต 

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 
26 หนวยกิต ดังนี ้

 
         คงเดิม 

ค.218    แคลคูลสัสําหรับวิทยาศาสตร 1      (3) 
ค.219    แคลคูลสัสําหรับวิทยาศาสตร 2      (3) 
วท.113  ชีววิทยาทั่วไป                    (3) 
วท.121  เคม ี1                                (3) 

ค.218   แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 1        (3) 
ค.219   แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 2        (3) 
วท.113  ชีววิทยาทั่วไป                           (3) 
วท.121  เคม ี1                                 (3) 

 
 
 
 

วท.122  เคม ี2                                (3) 
วท.131  ฟสิกส 1                                (3) 
วท.132  ฟสิกส 2                                (3) 
วท.163  ปฏิบัติการชีววทิยาทั่วไป        (1) 
วท.171  ปฏิบัติการเคม ี1                    (1) 
วท.172  ปฏิบัติการเคม ี2                    (1) 
วท.181  ปฏิบัติการฟสิกส 1                     (1) 
วท.182  ปฏิบัติการฟสิกส 2                    (1) 

วท.122  เคม ี2                                 (3) 
วท.131  ฟสิกส 1                                 (3) 
วท.132  ฟสิกส 2                                 (3) 
วท.163  ปฏิบัติการชีววทิยาทั่วไป         (1) 
วท.171  ปฏิบัติการเคม ี1                    (1) 
วท.172  ปฏิบัติการเคม ี2                        (1) 
วท.181  ปฏิบัติการฟสิกส 1                     (1) 
วท.182  ปฏิบัติการฟสิกส 2                    (1) 
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2.2 วิชาบังคับ                          57  หนวยกิต 

นักศึกษาตองศึกษารายวชิาในหมวดวิชา
บังคับ รวม 57 หนวยกิต ดังนี ้
ค.313    สมการเชิงอนุพันธสามัญ        (3) 
ค.318    สมการเชิงอนุพันธยอย        (3) 
วด.200  วัสดุศาสตรเบื้องตน                    (3) 
วด.201  ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมใน 
           ของแข็ง                     (3) 
วด.202  กระบวนการผลิตวัสด ุ                 (3) 
วด.204  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1        (1) 
วด.205  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2               (1) 
วด.220  เซรามิกและการประยุกต              (3) 
วด.231  พอลิเมอรและการประยกุต            (3) 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค   (3) 
วด.301  สมบัติเชิงกลของวัสด ุ                  (3) 
วด.302  การหาลักษณะเฉพาะของวสัด ุ       (3) 
วด.303 อุณหพลศาสตรของวสัด ุ        (3) 
วด.304  ปฏิบัติการวสัดุศาสตร 3               (1) 
วด.305  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 4               (1) 
วด.310  โลหะและการประยุกต                 (3) 
วด.320  สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ  (3) 
วด.321  วิทยาการแกวและเทคโนโลยีแกว    (3) 
วด.402  สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของ 
           วัสดุ                                       (3) 
วด.397  ทัศนศึกษาโรงงาน      (ไมนับหนวยกิต)                
วด.441  อิเล็กโตรเซรามิก                        (3) 
วด.491  ระเบยีบวิธีวจิัย                          (1) 
วด.492  โครงงานพิเศษ                          (3) 
วด.495  สัมมนา                                   (1) 

2.2 วิชาบังคับ                          55  หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษารายวชิาในหมวดวชิาบังคับ 
รวม 55 หนวยกิต ดังนี ้

ค.313    สมการเชิงอนุพันธสามัญ               (3) 
วด.200  วัสดุศาสตรเบ้ืองตน                     (3) 
วด.201  ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมใน 
           ของแข็ง                                   (3) 
วด.202  กระบวนการผลิตวัสด ุ                  (3) 
วด.204  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1         (1) 
วด.206   เคมีประยุกตสําหรับวัสดศุาสตร      (2) 
วด.220  เซรามิกและการประยุกต               (3) 
วด.231  พอลิเมอรและการประยกุต            (3) 
วด.292  กิจกรรมสรางสรรคทาง 
           วัสดุศาสตร 1                            (1) 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค   (3) 
วด.301  สมบัติเชิงกลของวสัด ุ                  (3)            
วด.302  การหาลักษณะเฉพาะของวสัด ุ        (3) 
วด.303 อุณหพลศาสตรของวสัด ุ                (3) 
วด.304  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2                (1) 
วด.310  โลหะและการประยุกต                 (3) 
วด.320  สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ   (2) 
วด.392  กิจกรรมสรางสรรคทาง 
           วัสดุศาสตร 2                             (1) 
วท.301  การประกอบการดานวิทยาศาสตรและ 
           เทคโนโลย ี                               (3)                  
วด.396  ฝกงาน                                    (1) 
วด.397  ทัศนศึกษาโรงงาน        ไมนับหนวยกิต                     
วด.402  สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็ก 
           ของวสัด ุ                                 (3) 
วด.441  วัสดุอิเล็กทรอนิกส                      (3) 
วด.491  ระเบยีบวิธีวจิัย                          (1) 
วด.492  โครงงานพิเศษ                           (2) 
วด.495  สัมมนา                                   (1) 

เปลี่ยนแปลงรายวิชา
โดยตดับางรายวิชา
ออกและเพิ่มรายวชิา
ใหมโดยหนวยกิตรวม 
ลดลงจาก 57 หนวย
กิต เหลือ 55 หนวยกิต 

2.3 วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 

หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
ฟ.240   ฟสิกสแผนใหม                          (3) 
ฟ.306   ฟสิกสเชิงคํานวณ                       (3) 
ฟ.456   ฟสิกสของแข็ง 1                    (3) 
ฟ.357  วัสดุสารก่ึงตัวนําเบ้ืองตน                (3) 
ฟ.356  การเลี้ยวเบนรังสเีอ็กซโดยผลึกผง 
          เบ้ืองตน                                   (3) 
 

2.3 วิชาบังคับเลือก 9 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 

หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
วด.306  การกัดกรอนและการเสือ่มของวสัดุ   (3) 
วด.316  การผลิตอลูมิเนยีมและการประยุกต  (3) 
วด.326  วิทยาการแกวและเทคโนโลยีแกว     (3) 
วด.336  การสังเคราะหและสมบัต ิ
           ของพอลิเมอร                            (3) 
วด.337  วิศวกรรมศาสตรพอลเิมอร             (3) 
วด.346  กระบวนการผลิตเหล็กแบบยั่งยนื     (3) 

 
 
 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา
โดยเอารายวิชาทาง
ฟสกิสออกและแทน
ดวยวชิาดาน 
วัสดุศาสตร 
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หลักสูตร ฉบับ พ .ศ.  2556 หลักสูตร ฉบบั พ .ศ . 2561 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
วด.206 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรบั 
          วัสดุศาสตร                               (3) 
วด.306 การกัดกรอนและการเสื่อมของวสัด ุ  (3) 
วด.326 เคลือบเซรามิก เคลือบโลหะ และส ี  (3) 
วด.336 การสังเคราะหและสมบัตขิอง 
          พอลิเมอร                                 (3) 
วด.337  วิศวกรรมศาสตรพอลเิมอร            (3) 
วด.426 กระบวนการเซรามิกขั้นสงู             (3) 
วด.436  ฟสิกสของพอลิเมอร                   (3) 
วด.437  กระแสศาสตรของพอลิเมอร          (3) 
วด.447  นาโนเทคโนโลย ี                    (3) 
คม.216  เคมีอนินทรีย                            (1) 
คม.236  เคมเีชิงฟสิกส                           (3) 

วด.347  การหาโครงสรางดวยการเลีย้วเบน 
           รังสีเอ็กซผานผลึกเดี่ยว                 (3) 
วด.348  วัสดุรูพรุนนาโน                          (3) 
วด.349  โคออรดเินชันพอลิเมอรเบ้ืองตน      (3) 
วด.416  โลหะผสมเชิงวศิวกรรม                 (3) 
วด4.2 6 กระบวนการเซรามิกขั้นสูง             (3) 
วด.436  ฟสิกสของพอลิเมอร                    (3) 
วด.437  กระแสศาสตรของพอลิเมอร           (3) 
วด.447  นาโนเทคโนโลย ี                 )3    (
ค.318   สมการเชิงอนุพันธยอย                  (3) 
คม.216  เคมีอนินทรีย                            (3) 
คม.236  เคมเีชิงฟสิกส                            (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในสาขาฟสิกส 

เคมี อิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร หรือ ภาษาอังกฤษ  
รวมกันไมนอยกวา 12   หนวยกิต 
วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร มีดังน้ี 
วด.338  พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได    (3) 
วด.346  กระบวนการผลิตเหล็กแบบยั่งยนื    (3) 
วด.396  การฝกงาน                ไมนับหนวยกิต                             
วด.446  วัสดุคอมโพสิต                          (3) 
วด.448  วัสดุชีวการแพทย                       (3) 
วด.449  หัวขอพิเศษ                              (3) 

2.4 วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในสาขาฟสิกส 

เคมี อิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร วศิวกรรมศาสตร หรือ ภาษาอังกฤษ  
รวมกันไมนอยกวา 12   หนวยกิต 
วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร มีดังน้ี 
วด.207  มหัศจรรยแหงวัสดุ                      (3) 
วด.338  พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได     (3) 
วด.446  วัสดุคอมโพสิต                           (3) 
วด.448  วัสดุชีวการแพทย                       (3) 
วด.449  หัวขอพิเศษ                              (3) 
 

 
เพ่ิมรายวิชา วด.106 
ยายวิชา วด.346 และ 
วด.396 ไปหมวดวิชา
บังคับเลือก 

3) วิชาเลือกเสร ี       6 หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชา
เลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังนี้ให
หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตาง 
ประเทศดวย 

3) วิชาเลือกเสร ี       6 หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวชิาเลือกเสรี 
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหหมาย
รวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาตางประเทศ
ดวย 

คงเดิม 

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชา
เลือกเสรไีมได 
1. วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทุกรายวิชา (รวมทั้งรายวิชาที่
ไมไดกําหนดไวในวิชาศึกษาทั่วไปสวนที ่2) 
2. รายวิชาในหลักสตูรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งสวนท่ี 1 
และสวนท่ี 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ” ทุกรายวิชา  
3. วิชา ท .162 การเขียนรายงานวชิาการ และ ท.
 163การเขียนเพ่ือการสื่อสารในองคกร 

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือก
เสรไีมได 
1. วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทุกรายวิชา (รวมทั้งรายวิชาที่
ไมไดกําหนดไวในวิชาศึกษาทั่วไปสวนที ่2) 
2. รายวิชาในหลักสตูรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งสวนท่ี 1 
และสวนท่ี 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ” ทุกรายวิชา  
3. วิชา ท .162 การเขียนรายงานวชิาการ และ ท.
 163การเขียนเพ่ือการสื่อสารในองคกร 

       คงเดิม 
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ฉบับ พศ..2556 กับ 
ฉบบั พ.ศ.2561 

 
หลักสตูร ฉบับ พ .ศ.  2556 หลักสตูร ฉบับ พ .ศ . 2561 สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
1.รายวชิาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง   
วด.202 กระบวนการผลติวสัด ุ วด.202 กระบวนการผลติวสัด ุ คงเดิม 
วด.204 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 วด.204 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร 1 คงเดิม 
วด.220 วัสดุเซรามิกและการประยุกต วด.220 วสัดุเซรามิกและการประยุกต คงเดิม 
วด.231 พอลิเมอรและการประยุกต วด.231 พอลิเมอรและการประยุกต คงเดิม 
วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจลุภาค วด.300 การแปลงเฟสและโครงสรางจุลภาค คงเดิม 
วด.301 สมบัตเิชิงกลของวสัด ุ วด.301 สมบัตเิชิงกลของวสัด ุ คงเดิม 
วด.303 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ วด.303 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ คงเดิม 
วด.306 การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ  วด.306 การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ  คงเดิม 
วด.397 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม วด.397 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม คงเดิม 
วด.402 สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสด ุ วด.402 สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสด ุ คงเดิม 
วด.426 กระบวนการเซรามิกขั้นสูง วด.426 กระบวนการเซรามิกขั้นสูง คงเดิม 
วด.436 ฟสิกสของพอลิเมอร วด.436 ฟสิกสของพอลิเมอร คงเดิม 
วด.437   กระแสศาสตรของพอลิเมอร วด.437   กระแสศาสตรของพอลิเมอร คงเดิม 
วด.446 วัสดุคอมโพสิต   วด.446 วัสดุคอมโพสิต   คงเดิม 
วด.447 นาโนเทคโนโลย ี วด.447 นาโนเทคโนโลย ี คงเดิม 
วด.448 วัสดุชีวการแพทย   วด.448 วัสดุชีวการแพทย   คงเดิม 
วด.449 หัวขอพิเศษ วด.449 หัวขอพิเศษ  คงเดิม 
วด.491 ระเบียบวิธีวจิยั วด.491 ระเบียบวิธีวจิยั คงเดิม 
วด.495 สัมมนา     วด.495 สัมมนา     คงเดิม 
2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง   
วด.200 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน วด.200 วสัดุศาสตรเบื้องตน แกคําอธิบายรายวิชา 
วด.201 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง วด.201 ผลึกวิทยาและการจัดอะตอมในของแข็ง แกคําอธิบายรายวิชา

และปรับโครงสราง
เปนโดยรวมวิชา วด. 
205 เขาดวยกัน 

วด.206 
 

เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับวสัดุศาสตร 
 

วด.206 
 

เคมีประยุกตสําหรับวัสดุศาสตร 
 

เปลี่ยนช่ือ 
แกคําอธิบายรายวิชา
และยายหมวด 

วด.302 
 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ
 

วด.302 
 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ
 

แกคําอธิบายรายวิชา
และปรับโครงสราง
เปนโดยรวมวิชา วด. 
305 เขาดวยกัน 

วด.304 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 3 วด.304 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร 2 เปลี่ยนชื่อ 
วด.310 โลหะและการประยกุต  วด.310 โลหะและการประยุกต  แกคําอธิบายรายวิชา 
วด.320 
 

สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ  
 

วด.320 
 

สมบัติทางความรอนและวัสดุทนไฟ  
 

แกคําอธิบายรายวิชา 
ลดหนวยกิตลงเหลือ 

2 หนวยกิต 
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หลักสูตร ฉบับ พ .ศ.  2556 หลักสูตร ฉบับ พ .ศ . 2561 สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตอ)   
วด.321 
 

วิทยาการและเทคโนโลยแีกว  
 

วด.326 
 

วิทยาการและเทคโนโลยีแกว  
 

เปลี่ยนรหัส 
ยายหมวด 

วด.346 กระบวนการผลติเหล็กแบบยั่งยืน วด.346 กระบวนการผลติเหล็กแบบยั่งยืน ยายหมวดและแก
คําอธิบายรายวิชา 

วด.396 การฝกงาน   วด.396 การฝกงาน   ยายหมวดและใหมี 
1 หนวยกิต 

วด.441 อิเล็กโตรเซรามิก   วด.441 วัสดุอิเล็กทรอนิกส เปลี่ยนช่ือและ 
คําอธิบายรายวิชา 

3.รายวิชาที่เปดเพิ่ม    
  วด.207 มหัศจรรยแหงวัสด ุ เปดวิชาเพ่ิมในหมวด

เลือกเสร ี
  วด.292 กิจกรรมสรางสรรคทาง

วัสดุศาสตร 1 
เปดวชิาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับ 
  วด.392 กิจกรรมสรางสรรคทาง

วัสดุศาสตร 2 
เปดวชิาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับ 
  วท.301 การประกอบการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
เปดวชิาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับ 
  วด.316 การผลิตอลมูิเนียมและการประยุกต เปดวิชาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับเลอืก 
  วด.347 การหาโครงสรางดวยการเลี้ยวรังสเีอ็กซผาน

ผลึกเดี่ยว 
เปดวชิาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับเลือก 
  วด.348 วัสดุรูพรุนนาโน เปดวิชาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับเลือก 
  วด.349 โคออรดิเนชันพอลเิมอรเบื้องตน   เปดวิชาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับเลือก 
  วด.416 โลหะผสมเชิงวิศวกรรม เปดวิชาเพ่ิมในหมวด

เลือกบังคับเลือก 
4.รายวิชาที่ปดหรือยกเลิก    
วด.205 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 -               - ยกเลิกโดยนําไปรวม

กับวิชาบรรยาย  
วด.201 

วด.305 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 4 -               - ยกเลิกโดยนําไปรวม
กับวิชาบรรยาย  

วด.302 
วด.326 เคลือบเซรามิก เคลือบโลหะ และส ี - - ยกเลิก 

 
 
 
 

 


