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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการระดับปริญญาตรีเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2559
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นั ก วั ส ดุ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามรอบรู้ ส ามารถควบคุ ม การผลิ ต ทดสอบและพั ฒ นาวั ส ดุ ในสถาน
ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
8.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันวิจัยด้านโลหะและวัสดุ
8.3 นักวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 นักวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและสมบัติของวัสดุ
8.5 พนักงานขายที่ให้ความรู้เชิงเทคนิคในวัสดุประเภทต่างๆ
8.6 ผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์
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โครงสร้างเศรษฐกิจด้านการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดยสัดส่วนของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จากปี พ.ศ. 2533 ที่ระดับร้อยละ 9.9 และ 25.4 เปลี่ยนไป
เป็น 7.2 และ 28.5 ในปี พ.ศ. 2557 จากข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะร่วมที่มักพบของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศในเอเชียที่พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดในช่วง 4-5 ทศวรรษ เช่น
ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน คือ (1) มีสัดส่วนของภาคเกษตรซึ่งมีผลิตภาพต่าในด้านผลผลิต
และการจ้างงานลดลง และ (2) มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งมีผลิตภาพสูงกว่าภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะสาคัญอื่นๆ เช่น มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย มีการยกระดับการ
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอการเติบโตที่ระดับเพียง 3-4% ต่อปี ทาให้ประเทศไทย ณ
ขณะนี้กาลังเผชิญกับปัญหา “กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle-income Trap) ถึงแม้ว่าใน
อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาค
การเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนักโดยสภาวะที่เป็นอยู่ขณะนี้ต้องเผชิญกับดักสาคัญ คือ กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่ง
คั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ที่เป็นอุปสรรคในการนาพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒ นาใน
ระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นความท้าทายและวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้นาเสนอโมเดลใหม่ ประเทศไทย 4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในครั้งนี้ เป็นการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรี ยบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 2 ด้าน
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปั จจุบัน มีความก้าวหน้าในการพัฒ นาเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะ
เข้าสู่สั งคมสู งวัยอย่างสมบู รณ์ โดยสัดส่ว นผู้สู งอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากร
ทั้งหมดในขณะที่จานวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในภาวะที่ผลิตภาพ
แรงงานไทยก็ยังต่าเนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหาในการ
บริห ารจัดการ ส่ งผลให้ เ กิดการขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่า การพัฒ นาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ประกอบกับ การเลื่อนไหลของวัฒ นธรรมต่างชาติที่เข้ามาในวัฒ นธรรมผ่านสังคมยุคดิจิทัล
ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
วิกฤติค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับ
5

การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะให้
ความสาคัญกับการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดย
รัฐจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้การ
สนับสนุนการวิจัย โดยจะเห็นได้จากการตั้งเป้าหมายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการเพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น
25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สาเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้ คือ เร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เร่ง
สร้างแรงงานที่มีคุณ ภาพและนั กวิจัย มื ออาชีพ สู่ ภ าครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒ นาศักยภาพ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี ซึ่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ สามารถสอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
องค์ความรู้ในเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ถือเป็นองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ทาให้
สามารถมี วั ส ดุ ใหม่ ที่ ต้ น ทุ น ไม่ สู งมากเกิ น ไป และสามารถตอบสนองความต้ อ งการใช้ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ความหมายของเทคโนโลยีวัสดุนั้นมีขอบเขตไม่เพียงแต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ
หรือการแปลงวัสดุไปใช้ในอุตสาหกรรม หากยังครอบคลุมไปถึงวัสดุระดับโมเลกุลและอะตอม ตลอดจน
การพัฒนาวัสดุใหม่เพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะด้าน ดังตัวอย่างเช่น วัสดุเชิงประกอบ วัสดุนาโน วัสดุ
ทางชีวภาพ วัสดุฉลาด และวัสดุสมรรถนะสูง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรู้ทางวัสดุศาสตร์มีขอบเขตกว้างขวาง
และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิด การขับเคลื่อน
ประเทศด้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง
ในการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้นาแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
(พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2554 – 2559) (ร่าง) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2555 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2559 รวมถึง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ ประเทศ
ไทย 4.0 มาเป็นแนวคิดในการกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและผลการเรียนรู้ กล่าวคือ บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรอบรู้ แ ละเชี่ ย วชาญในพฤติ ก รรมและสมบั ติ ข องวั ส ดุ สามารถน าทั ก ษะทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ สามารถพัฒนาวัสดุ
และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข่ ง ขั น ได้ โดยยั ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง การบริ โ ภค
ทรัพยากรธรรมชาติที่พอเพียงเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการใช้งาน
วัสดุ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะต้องเข้าทางานใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และทักษะทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่า นกระบวนการ
จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังเน้นถึงทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจะต้องเข้าทางานในสังคมพหุวัฒนธรรม และทักษะทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการผ่านกระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอีกด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ มีภ ารกิจหลักในการผลิ ตบั ณ ฑิ ตด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โดยตระหนั กถึงบทบาทในการผลิ ตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการทางาน
คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผนวกกั บ การพั ฒ นา/บ่ ม เพาะนิ สิ ต ตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่ า นิ ย ม (Core value) SCI ซึ่ ง หมายถึ ง
Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility, International Recognition และมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็น ทาเป็น (3)
หนักเอา เบาสู้ (4) รู้กาลเทศะ (5) เปี่ยมจิตสานึกสาธารณะ (6) มีทักษะสื่อสาร (7) อ่อนน้อมถ่อมตน
(8) งามด้วยบุคลิก (9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคน
สู่ความเป็ น มืออาชีพตามบริบ ททางสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงด้วยการให้ ความรู้ท างวิช าการ ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์มีลักษณะทั้งที่เป็นความรู้เฉพาะสาขาและที่เป็นสหวิทยาการ คือ
การใช้ความรู้ในหลายๆ แขนงมารวมกันในการศึกษาและคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ๆ วัสดุที่ต้องใช้การบูรณาการ
องค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น วัสดุเชิงประกอบ วัสดุนาโน วัส ดุทางชีวภาพ และวัสดุฉลาด เป็นต้น
รวมถึงการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุ ดังนั้นการเกิดหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการและวิจัยในลักษณะ
สหสาขาวิชา สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมในระดับสากล ซึ่งในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อยู่แล้ว การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวัสดุศาสตร์จึงเป็นการเสริม
ความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับสาขาวิชาวัสดุ ศาสตร์ อันจะนาไปสู่งานวิจัยในระดับสากล
และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการ
บริหารจัดการดังนี้
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13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
13.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดาเนินการ/กากับ/ดูแลการดาเนินงานของหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิ ตนั กวัส ดุศาสตร์ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพฤติกรรมและสมบัติของวัส ดุ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2 ความสาคัญ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุน แรง ทาให้ป ระเทศไทยต้องมีการปรับตัวเนื่องจากตกอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับ (1) ประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าเนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเรื่องค่าจ้างแรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ และ (2)
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศดังกล่าว
ประเทศไทยจาเป็นต้องมุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการนาองค์
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิต และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถพัฒ นาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”
ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
สาขาวิช าวัสดุศาสตร์เป็นสาขาวิช าที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ โดยครอบคลุ มทั้งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ ศึกษาสมบัติ กระบวนการผลิต กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การใช้
ประโยชน์ของวัสดุ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมทางด้านวัสดุ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น รวมถึงมีทักษะในการ
วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เพื่อเลือกใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน ทาให้ในปัจจุบัน
ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทความสาคัญอย่างมากในเกือบจะทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่ าจะเป็น
อุตสาหกรรมหลั กของประเทศในยุ ค ประเทศไทย 3.0 เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้ว /
กระจก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก หรืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่ง
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย ประเทศไทย 4.0
ได้แก่อุตสาหกรรมที่อยู่ในนโยบาย BOI Super cluster (คลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) และ Targeted Cluster (คลัสเตอร์เป้าหมาย) จะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้าน
วัสดุศาสตร์นั้น เป็ นความรู้ที่จาเป็น มีความสาคัญ และถูกนาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นนักวัสดุ
ศาสตร์ (Materials Scientist) จึงเป็นที่ต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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นอกจากนี้การพัฒ นากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคตนั้น จาเป็นต้องอาศัยการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีการจัดแผนการศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้มี
ประสบการณ์ ป ฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยนิสิตจะนาเอาหลักวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ที่นิสิตได้ศึกษามาแล้วนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี อันจะส่งผลให้นิสิตมีทักษะและ
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการมากที่สุด
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ความชานาญทางด้านวัสดุศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ผลิต สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถและทักษะในการทางานกับภาคอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
3. มีความรอบรู้วัสดุที่หลากหลาย สามารถบูรณาการความรู้เพื่อนาไปสู่การวิจัยและพัฒนา
วัสดุและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบในบริบททาง
วิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. มีทักษะสื่อสาร สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจนและสามารถถ่ายทอดความรู้ของ
ตนให้กับผู้อื่นได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

2.1 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนทุกปี
การศึกษา

2.1.1 มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
2.1.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

2.1.1 รายงานผลการเรียนรู้
และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 3-7)
2.1.2 เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์
การสอน (มคอ. 3-7)
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แผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
2.2 มีการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกปีการศึกษา

กลยุทธ์

2.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้ 2.3.1 วิเคราะห์และวิพากษ์
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
และเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานของ
มีส่วนได้เสีย
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ตัวบ่งชี้
2.2.1 การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.3.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7)
2.3.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
2.3.3 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน)

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3.2 มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปรับพื้นความรู้
และเตรียมความพร้อมให้นิสิต
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

หน่วย : คน
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
2564
2565
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1
ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ
1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000
หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียม 40,000 บาทต่อคนต่อปี x จานวนรับ 40 คน
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทน
อาจารย์พิเศษและคณะร่วม
สอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต

ปีงบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

168,000

336,000

504,000

672,000

672,000

250,000

500,000

750,000 1,000,000

1,000,000

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

4. งบพัฒนาบุคลากร

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

5. งบสนับสนุนการวิจัย

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ

150,000

300,000

450,000

600,000

600,000

7. ค่าสาธารณูปโภค

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

240,000

480,000

720,000

960,000

960,000

76,000

152,000

228,000

304,000

304,000

72,000

144,000

216,000

288,000

288,000

68,000

136,000

204,000

272,000

272,000

52,000

104,000

156,000

208,000

208,000

24,000

48,000

72,000

96,000

96,000

3,200,000 4,800,000 6,400,000

6,400,000

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่าย
* คิดจานวนนิสิต 40 คน

1,600,000
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3.1.3

รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ 20 หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
1. วิชาบังคับ
กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication
มศว 121
SWU 121
มศว 122
SWU 122

1.1.2 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication 2

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
SWU 141 Life in a Digital World

มศว 151
SWU 151
มศว 161
SWU 161
มศว 261
SWU 261

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
Human in Learning Society
พลเมืองวิวัฒน์
Active Citizens

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2. วิชาเลือก
กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย
ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพือ่ สุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World

มศว 251
SWU 251
มศว 252
SWU 252
มศว 253
SWU 253
มศว 254
SWU 254
มศว 255
SWU 255

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา
Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต
Constitution For Living

2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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มศว 256
SWU 256
มศว 257
SWU 257
มศว 258
SWU 258
มศว 262
SWU 262
มศว 263
SWU 263
มศว 264
SWU 264
มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361

การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กับสันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Adjustment in Society
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
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มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

มศว 131
SWU 131
มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138
มศว 139
SWU 139

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ลีลาศ
Social Dance
สมรรถภาพส่วนบุคคล
Personal Fitness
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
Jogging for Health
โยคะ
Yoga
ว่ายน้า
Swimming
แบดมินตัน
Badminton
เทนนิส
Tennis
กอล์ฟ
Golf
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
Weight Training

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้
1. วิชาแกน กาหนดให้เรียน 36 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กาหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต
ดังนี้
คณ 115 แคลคูลัส 1
MA 115 Calculus I

3(3-0-6)
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คณ
MA
คณ
MA
คม
CH
คม
CH
คม
CH
คม
CH
ชว
BI
ชว
BI
ฟส
PY
ฟส
PY

วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS

116
116
218
218
100
100
190
190
101
101
191
191
101
101
191
191
100
100
180
180

แคลคูลัส 2
Calculus II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory I
เคมีทั่วไป 2
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
General Chemistry Laboratory II
ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

211
211
212
212
213
213
214
214
261
261

1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา กาหนดให้เรียน 11 หน่วยกิต ดังนี้
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Materials Science
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
Mechanical Behavior of Materials
กระบวนการผลิตวัสดุ
Materials Processing
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ
Materials Processing Laboratory
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
Thermodynamics of Materials

2. วิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
SCI 301 English for Science I

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
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วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
SCI 302 English for Science II

3(2-2-5)

2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ กาหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต ดังนี้
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS

111
111
215
215
216
216
221
221
231
231
241
241
251
251
262
262
321
321
331
331
351
351
352
352
353
353
361
361
371
371
372
372

แร่วิทยาเบื้องต้น
Introduction to Mineralogy
ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
Crystallography and Optical Crystallography
เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
Organic Chemistry for Materials Science
โลหะวิทยากายภาพ
Physical Metallurgy
วิทยาศาสตร์เซรามิก
Ceramic Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Polymer Science
เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ
Materials Characterization Techniques
แผนภูมิสมดุลเฟส
Phase Equilibrium Diagrams
การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Corrosion and Degradation of Materials
วิทยาศาสตร์แก้ว
Glass Science
การเคลือบผิว
Surface Coating
สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของวัสดุ
Electrical, Magnetic and Optical Properties of Materials
การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
Materials Properties Development
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
Transport Phenomena in Materials
วัสดุชีวภาพ
Biomaterials
วัสดุนาโนเบื้องต้น
Introduction to Nanomaterials

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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วส
MS
วส
MS
วส
MS

381
381
382
382
481
481

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
1(0-2-1)
Seminar in Materials Science
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
1(1-0-2)
Fundamental of Research Methodology
โครงงานทางวัสดุศาสตร์
2(0-6-0)
Project in Materials Science
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยนิสิต
สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง กลุ่มวิชาวัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มวิชานวัตกรรมวัสดุ และกลุ่มวิชาเลือก
ร่วม จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาเอกเลือก กลุม่ วิชาวัสดุอุตสาหกรรม
วส 355 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
MS 355 Occupational Health and Safety
วส 421 โลหะและโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก
2(2-0-4)
MS 421 Ferrous Metals and Alloys
วส 422 โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
2(2-0-4)
MS 422 Nonferrous Metals and Alloys
วส 423 การแปลงเฟสของโลหะและโลหะผสม
2(2-0-4)
MS 423 Phase Transformations in Metals and Alloys
วส 424 กรรมวิธีโลหะผง
2(2-0-4)
MS 424 Powder Metallurgy
วส 425 การขึ้นรูปและการหล่อโลหะ
2(1-3-2)
MS 425 Metal Forming and Casting
วส 431 เคลือบและอีนาเมล
2(2-0-4)
MS 431 Glaze and Enamel
วส 432 อิเล็กโทรเซรามิก
2(2-0-4)
MS 432 Electroceramics
วส 433 ซีเมนต์และคอนกรีต
2(2-0-4)
MS 433 Cement and Concrete
วส 441 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบื้องต้น
2(2-0-4)
MS 441 Introduction to Pulp and Paper Technology
วส 442 เทคโนโลยียาง
2(2-0-4)
MS 442 Rubber Technology
วส 443 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์
2(2-0-4)
MS 443 Polymer Processing Technology
วส 444 เทคโนโลยีเส้นใย
2(2-0-4)
MS 444 Fiber Technology
วส 445 ปฏิบัติการเคมีเส้นใย
1(0-2-1)
MS 445 Fiber Chemistry Laboratory
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วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS
วส
MS

451
451
452
452
453
453
454
454
455
455
456
456

วิชาเอกเลือก
วส 457
MS 457
วส 458
MS 458
วส 471
MS 471
วส 472
MS 472
วส 473
MS 473
วส 474
MS 474
วส 475
MS 475
วส 476
MS 476
วส 477
MS 477
วส 478
MS 478
วส 482
MS 482
วส 483
MS 483

สมบัติทางแสงของแร่
Optical Mineralogy
ลักษณะเฉพาะของหินมีค่า
Precious Stone Characterization
การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Administration and Management
การสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย
Refining of Precious Metal Scraps and Wastes
การวิเคราะห์ความวิบัติ
Failure Analysis
การเคลือบฟิล์มบาง
Thin Film Deposition
กลุม่ วิชานวัตกรรมวัสดุ
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
Advanced Instrument Analysis
วัสดุศาสตร์เชิงคานวณ
Computational Materials Science
วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น
Introduction to Composite Materials
เทคโนโลยีการขึ้นรูประดับไมโครและนาโน
Micro and Nanofabrication Technology
วัสดุฉลาด
Smart Materials
นวัตกรรมวัสดุ
Innovative Materials
การเลือกใช้วัสดุ
Materials Selection
การรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุ
Materials Perception and Sensation
วัสดุแคทาลิติก
Catalytic Materials
วัสดุสมรรถนะสูง
High Performance Materials
หัวข้อทางวัสดุศาสตร์
Selected Topics in Materials Science
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Materials

2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
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วิชาเอกเลือก
วส 391
MS 391
วส 491
MS 491
วส 492
MS 492

กลุม่ วิชาเลือกร่วม
เตรียมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
ฝึกงาน
Internship
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

2(2-0-4)
2(0-6-0)
6(0-18-0)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิชาเอก
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คณ หรือ MA หมายถึง
คม หรือ CH
หมายถึง
ชว หรือ BI
หมายถึง
ฟส หรือ PY
หมายถึง
วส หรือ MS
หมายถึง
วทศ หรือ SCI หมายถึง

รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์
รายวิชาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์

2. ความหมายของรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ
0
หมายถึง ภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง สัมมนา
2
หมายถึง โครงงาน
3. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
4. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ วิชา วส
0
หมายถึง ภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง แร่ ธรณี และวัสดุศาสตร์พื้นฐาน
2
หมายถึง โลหะ
3
หมายถึง เซรามิก
4
หมายถึง พอลิเมอร์
5
หมายถึง วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการอุตสาหกรรม
6
หมายถึง สมดุลเฟส อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และกลศาสตร์
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7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วัสดุชีวภาพ วัสดุนาโน วัสดุฉลาด วัสดุเชิงประกอบ และนวัตกรรมวัสดุ
สัมมนา หัวข้อพิเศษ และโครงงาน
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา

5. ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 136 แบดมินตัน
วิชาแกน
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
คณ 115 แคลคูลัส 1
คม 100 เคมีทั่วไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
ปีท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2

หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(3-0-6) มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1) มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล

2(2-0-4)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

11 หน่วยกิต วิชาแกน
11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลัส 2
3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2
1(0-3-0) คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 111 แร่วิทยาเบื้องต้น

7 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

25

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

หน่วยกิต
ปีท2ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(3-0-6) มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาแกน
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
วิชาแกนเฉพาะสาขา
วส 211 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
วส 212 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

8 หน่วยกิต วิชาแกน
4 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
3(3-0-6) คณ 218 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
1(0-2-1)
4 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา
2(2-0-4) วส 213 กระบวนการผลิตวัสดุ
2(2-0-4) วส 214 ปฎิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ
วส 261 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ

10 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
9 หน่วยกิต
วส 215 ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
3(2-2-5)
วส 216 เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
วส 221 โลหะวิทยากายภาพ
2(2-0-4)
วส 251 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ 2(1-2-3)
รวมจานวนหน่วยกิต

20 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 231 วิทยาศาสตร์เซรามิก
วส 241 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วส 262 แผนภูมิสมดุลเฟส
รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)
7 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

หน่วยกิต
ปีท3ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(2-2-5) มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

วิชาเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
12 หน่วยกิต
วส 321 การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของ 2(2-0-4)
วัสดุ
วส 331 วิทยาศาสตร์แก้ว
2(2-0-4)
วส 351 การเคลือบผิว
3(2-2-5)
วส 361 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
2(2-0-4)
วส 371 วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
วส 381 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
1(0-2-1)
รวมจานวนหน่วยกิต

18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 352 สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของ
วัสดุ
วส 353 การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
วส 372 วัสดุนาโนเบื้องต้น
วส 382 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

10 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
7 หน่วยกิต
2(2-0-4)

รวมจานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านเลือก
*วส 491 ฝึกงาน

หน่วยกิต
ปีท4ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 481 โครงงานทางวัสดุศาสตร์
4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก
2(0-6-0)

วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

10 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(0-6-2)
8 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

*สาหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชา วส 491 ฝึกงาน ให้ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 136 แบดมินตัน
วิชาแกน
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
คณ 115 แคลคูลัส 1
คม 100 เคมีทั่วไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
ปีท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2

หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(3-0-6) มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1) มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล

2(2-0-4)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

11 หน่วยกิต วิชาแกน
11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลัส 2
3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2
1(0-3-0) คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 111 แร่วิทยาเบื้องต้น

7 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

หน่วยกิต
ปีท2ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(3-0-6) มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาแกน
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
วิชาแกนเฉพาะสาขา
วส 211 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
วส 212 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

8 หน่วยกิต วิชาแกน
4 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
3(3-0-6) คณ 218 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
1(0-2-1)
4 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา
2(2-0-4) วส 213 กระบวนการผลิตวัสดุ
2(2-0-4) วส 214 ปฎิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ
วส 261 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ

10 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
9 หน่วยกิต
วส 215 ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
3(2-2-5)
วส 216 เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
วส 221 โลหะวิทยากายภาพ
2(2-0-4)
วส 251 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ 2(1-2-3)
รวมจานวนหน่วยกิต

20 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 231 วิทยาศาสตร์เซรามิก
วส 241 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วส 262 แผนภูมิสมดุลเฟส
รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)
7 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

หน่วยกิต
ปีท3ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
3(2-2-5) มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

วิชาเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
12 หน่วยกิต
วส 321 การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของ 2(2-0-4)
วัสดุ
วส 331 วิทยาศาสตร์แก้ว
2(2-0-4)
วส 351 การเคลือบผิว
3(2-2-5)
วส 361 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
2(2-0-4)
วส 371 วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
วส 381 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
1(0-2-1)

รวมจานวนหน่วยกิต

18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 352 สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของ
วัสดุ
วส 353 การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
วส 372 วัสดุนาโนเบื้องต้น
วส 382 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
7 หน่วยกิต
2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้านเลือก
วส 391 เตรียมสหกิจศึกษา

2 หน่วยกิต
2(2-0-4)

รวมจานวนหน่วยกิต

2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

14 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะด้าน

หน่วยกิต
ปีท4ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 481 โครงงานทางวัสดุศาสตร์

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(0-6-2)

วิชาเฉพาะด้านเลือก
**วส 492 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก
6(0-18-0)
วิชาเลือกเสรี

4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

**สาหรับนิสิตที่เลือกลงสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนวิชา วส 391 เตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่
2 ของชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนวิชา วส 492 สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ศึก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั กษะภาษาอั งกฤษ โดยเน้ น การฟั งและการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ผ่ านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
2.กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการพื้นฐานของสมรรถภาพ ที่ประยุกต์ไปสู่การออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ หลักการวิ่ง
เหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของการหมุนเวียนโลหิตและความอ่อนตัวของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออก
กาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
33

มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิ คและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
SWU 135

ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขั น กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
SWU 139

การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เ ท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241
SWU 241

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒ นาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีผ ลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุ ผล คณิตศาสตร์สาหรับ
ผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244
SWU 244

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่ ว มกั น อย่ างสมดุ ล วิท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญ ทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิท ยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ ส าคัญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสาคัญ ของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลั ง งานทดแทน ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบั ติ หลั กจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคั ญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

36

มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสั มพัน ธ์ร ะหว่างมนุษย์ กับ สั งคม ทั้ งสั งคมไทยและสั งคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251
SWU 251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณ ค่าของตนเองและบริบ ทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน
มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ศิล ปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ น ทรียะที่ผ สานสั มพันธ์กับบริบ ทสั ง คม วัฒ นธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิ บัติ ของสุ น ทรียสนทนา ระดับ ของการสื่ อ สาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมนู ญ ชี วิ ต วิ นั ย ชี วิ ต กฎการสร้างทุ น ชี วิต การน าชี วิ ต ไปสู่ เป้ าหมายที่ ดี งาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒ นาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
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มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิ ธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติค วามเป็ น มาและวัฒ นธรรมทางการเมือ งการปกครองของไทย กระบวนทั ศ น์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคม
ในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ หลั ก สั น ติ ธ รรมจากศาสนา ปรัช ญา ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
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มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบั นการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒ นาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
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มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิ ขสิ ทธิ์และทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณี ศึ กษาการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส าคัญ ของโลก การฝึ กปฏิ บัติพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปั ญ ญาและกระบวนการคิดจากพุ ทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชี วิต การพัฒ นา
คุณ ภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัช ญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒ นาแนว
ทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสั งคมที่ ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์ พฤติ กรรมของบุ คคลและกลุ่ มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Adjustment in Society
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ทรั พ ยากร ประเภทและรู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิ สิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึก ษาค้ น คว้ าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กั บ การด ารงชี วิต และ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุ ณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี
และความตระหนั กในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒ นาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลั กการเป็นผู้ ประกอบการและกระบวนการบริห ารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อ
สังคมต้นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
คณ 115
MA 115

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต์
คณ 116
MA 116

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
บุรพวิชา: คณ 115
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
คณ 218
MA 218

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพัน ธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ วิชานี้เน้นเทคนิคการคานวณ ไม่เน้นการพิสูจน์ ดังนั้นจึงไม่อนุญาตสาหรับผู้เรียน คณ 211 มาแล้ว
คม 100
CH 100

เคมีทั่วไป 1
General Chemistry I

3(3-0-6)

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส
เคมี อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม
คม 190
CH 190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory I
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทาการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล
คม 101
CH 101

เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Chemistry II
ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟ และทรานสิชัน อุณ
หพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม
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คม 191
CH 191

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory II
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับพั นธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและธาตุทรานสิชัน
ปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ไออน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า
ชว 101
BI 101

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
ศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ได้ แ ก่ ไวรั ส มอเนอรา โพรทิ ส ต์ เห็ ด รา พื ช และสั ต ว์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ
ชว 191
BI 191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและวิวัฒนาการ
ฟส 100
PY 100

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เ หล็ก อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และการประยุกต์ใช้

ฟส 180
PY 180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การ
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
วส 211
MS 211

วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Materials Science
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ พันธะอะตอม โครงสร้างผลึกและ
ข้อบกพร่องของผลึก แผนภูมิสมดุลเฟส การแพร่ในของแข็ง การจาแนกวัสดุ การใช้งานของวัสดุทุกประเภท
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วส 212
MS 212

พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
2(2-0-4)
Mechanical Behavior of Materials
การหาสมบัติทางกลของวัสดุ การทดสอบความเค้น ความเครียด ความล้า ความคืบ และความ
แกร่ง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์
บทบาทของโครงสร้างวัสดุต่อสมบัติทางกลและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
วส 213
MS 213

กระบวนการผลิตวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Processing
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการขึ้นรูป ของโลหะ พลาสติก เส้นใย เซรามิกพื้นฐาน เซรามิกขั้น
สูง แก้ว วัสดุเชิงประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า รวมถึงการสังเคราะห์อนุภาคนาโน กรณีศึกษาปัญหาที่พบใน
กระบวนการผลิตวัสดุในภาคอุตสาหกรรม
วส 214
MS 214

ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ
2(0-4-2)
Materials Processing Laboratory
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุ การฉีด การอัดรีดพอลิเมอร์ เทคนิคอิเล็กโทรสปิ
นนิง การผลิตและขึ้นรูปเซรามิกด้วยกระบวนการเทน้าดิน ขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร์ การหล่อโลหะแบบแทนที่ขี้ผึ้ง
การหล่อโลหะโดยวิธีแบบหล่อทราย
วส 261
MS 261

อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
2(2-0-4)
Thermodynamics of Materials
กฎพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ สมดุล กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เอน
ทาลปี พลังงานอิสระของเฮล์มโฮลทซ์และกิบส์ ความจุความร้อน การนาพลังงานอิสระกิบส์มาอธิบายสมดุล
ระหว่างเฟสในองค์ประกอบเดี่ยว ศึกษาพฤติกรรมของแก๊สและสารละลาย
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
SCI 301 English for Science I
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง และ
สานวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วทศ 302
SCI 302

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
English for Science II
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ภาษาอังกฤษ ในการตีความและสังเคราะห์

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วส 111
MS 111

แร่วิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Mineralogy
ความหมายของแร่ การกาเนิดและแหล่งแร่ การจัดจาแนกหมู่แร่ สมบัติ ทางกายภาพ ทางเคมี
และทางแสงของแร่ เทคนิคการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของแร่ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบสมบัติของแร่
วส 215
MS 215

ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
3(2-2-5)
Crystallography and Optical Crystallography
สัณ ฐานวิทยาของผลึก สมมาตรผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่ การจาแนกผลึก ออกเป็นระบบ ผลึก
ศาสตร์ทางรังสีเอกซ์ หลักการของผลึกศาสตร์ทางแสง แร่ไอโซโทรปิกและแร่แอนไอโซโทรปิก การตรวจสอบ
แร่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการจาแนกและพล็อตตาแหน่งหน้าผลึก
วส 216
MS 216

เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
Organic Chemistry for Materials Science
ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การจาแนก
ประเภทของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ โครงสร้าง การทาปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ
อินทรีย์ การหาลักษณะของโครงสร้างโดยใช้สเปกโทรสโกปี ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีและพอลิเมอร์
วส 221
MS 221

โลหะวิทยากายภาพ
2(2-0-4)
Physical Metallurgy
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุโลหะและโลหะผสม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคของ
โลหะ การขึ้นรูป การแปรรูป และสมบัติของโลหะ กระบวนการปรับปรุงสมบัติโลหะ
วส 231
MS 231

วิทยาศาสตร์เซรามิก
2(2-0-4)
Ceramic Science
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ เซรามิก พั นธะและโครงสร้างผลึ ก สมบั ติของเซรามิก การจาแนก
ประเภทเซรามิก เซรามิกขั้นสูงและเซรามิก ดั้งเดิม การทดสอบสมบัติของเซรามิกดั้งเดิม การนาวัสดุเซรามิก
ไปใช้งาน
วส 241
MS 241

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2(2-0-4)
Polymer Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์และโครงสร้างทางเคมี
มวลโมเลกุ ล ของพอลิ เมอร์ สั ณ ฐานของพอลิ เมอร์ โครงสร้ างผลึ ก ของพอลิ เมอร์ การตกผลึ ก และการ
หลอมเหลว การกลายเป็นแก้ว สมบัติของพอลิเมอร์ การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การนาวัสดุพอลิ
เมอร์ไปใช้งาน
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วส 251
MS 251

เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ
2(1-2-3)
Materials Characterization Techniques
หลั กการและเทคนิ คในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัส ดุ การทดสอบสมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี และสมบัติทางแสงของวัสดุ การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบแบบไม่
ทาลาย รวมถึงศึกษาวิธีการจาแนกประเภทของพอลิเมอร์ และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติและลักษณะของ
วัสดุ รวมถึงวิธีการจาแนกประเภทของพอลิเมอร์
วส 262
MS 262

แผนภูมิสมดุลเฟส
2(2-0-4)
Phase Equilibrium Diagrams
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิสมดุลเฟส การเกิดสมดุลเฟส แผนภูมิระบบสองเฟส และระบบ
สามเฟส แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงเฟสจากการเย็นตัวแบบต่อเนื่อง และแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงเฟสจาก
เวลา-อุณหภูมิ การใช้งานแผนภูมิสมดุลเฟส
วส 321
MS 321

การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
2(2-0-4)
Corrosion and Degradation of Materials
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การกั ด กร่อ นในวัส ดุ กลไกในการเกิ ด การกั ด กร่อ นในวัส ดุ โ ลหะ
รูปแบบของการกัดกร่อน สาเหตุที่ทาให้เกิดการกัดกร่อน การควบคุมและป้ องกันการกัดกร่อน การทดสอบ
การกัดกร่อน การกัดกร่อนในวัสดุเซรามิก และการเสื่อมสภาพในวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้งกรณีศึกษาการกัด
กร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
วส 331
MS 331

วิทยาศาสตร์แก้ว
2(2-0-4)
Glass Science
องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว หลักการเกิดแก้ว การหลอมและการขึ้นรูปแก้ว การแยก
เฟสในแก้ว สมบัติทางความร้อน ความหนืด พฤติกรรมด้านความยืดหยุ่น สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของ
แก้ว การแตกร้าวของแก้ว แก้วที่สาคัญทางการค้าและการนาแก้วไปใช้ประโยชน์
วส 351
MS 351

การเคลือบผิว
3(2-2-5)
Surface Coating
หลักการเบื้องต้นของการเคลือบผิว กระบวนการเคลือบผิวด้วยเทคนิคทางเคมีและเคมีไฟฟ้า
การเคลือบแบบสเปรย์ หลัก การของการเคลือบผิว สมบัติ ทางกายภาพ ทางกล และทางแสงของผิวเคลือบ
เทคนิ คการวิเคราะห์ และตรวจสอบผิ วเคลื อบ กรณี ศึกษาการนาการเคลือบผิวไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้งฝึ ก
ปฏิบัติการเคลือบผิวด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าบนวัสดุโลหะและอโลหะ
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วส 352
MS 352

สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของวัสดุ
2(2-0-4)
Electrical, Magnetic and Optical Properties of Materials
การตอบสนองของวัสดุต่อสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้หลักการ
กลศาสตร์ควอนตัมและฟังก์ชันคลื่น วัสดุประเภทตัวนา กึ่งตัวนาและฉนวน ประเภทของวัสดุแม่เหล็ก วัสดุ
กลุ่มอิเล็กโทรออปติก สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสงของวัสดุ และการประยุกต์ใช้ใน
เทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน
วส 353
MS 353

การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
2(1-2-3)
Materials Properties Development
เทคนิคและกระบวนการการปรับปรุงสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ กระบวนการ
ปรับ ปรุงสมบั ติทางกายภาพ สมบั ติ ทางกล สมบัติทางแสง และสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ กรณี ศึกษาการ
ปรับปรุงสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
วส 355
MS 355

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety
สัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทางานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล
ความปลอดภัย ในการใช้ส ารเคมี สภาพแวดล้อมในการทางานและปัจจัยที่ มีผ ลต่อการเกิดอุบั ติเหตุและ
อันตรายในการทางาน การบริหารความปลอดภัยและการจัดการของเสีย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทางาน
วส 361
MS 361

ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
2(2-0-4)
Transport Phenomena in Materials
การถ่ายเทของพลั งงานและมวลที่ เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยครอบคลุมทั้งการถ่ายเทที่เกิดขึ้นใน
สภาวะไม่คงตัวและสภาวะคงตัว การถ่ายเทที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีก ารไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การนา
ความร้อนในของแข็ง การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน จลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
วส 371
MS 371

วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
Biomaterials
ความรู้พื้นฐานของวัสดุชีวภาพ สมบัติของวัสดุชีวภาพ การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุ ชีวภาพ วัสดุ
ชีวภาพที่ใช้ในการแพทย์ วัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ วัส ดุลิกโนเซลลูโลส การสังเคราะห์ และการนาไปใช้
ประโยชน์ กรณีศึกษาของวัสดุชีวภาพที่ใช้ในปัจจุบัน
วส 372
MS 372

วัสดุนาโนเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Nanomaterials
หลักการของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ชนิดของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน
การเตรียมวัสดุนาโนคาร์บอนและการประยุกต์ใช้ สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
และสมบัติของวัสดุนาโน กรณีศึกษาการนาวัสดุนาโนมาใช้ในปัจจุบัน
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วส 381
MS 381

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
1(0-2-1)
Seminar in Materials Science
การค้นคว้า การนาเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ทางด้านวัสดุศาสตร์
วส 382
MS 382

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
1(1-0-2)
Fundamental of Research Methodology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัยและหัวข้อที่น่าสนใจ การสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีดาเนินการวิจัย การ
เขียนเค้าโครงวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
วส 391
MS 391

เตรียมสหกิจศึกษา
2(2-0-4)
Co-operative Education Preparation
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการขั้นตอนสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วส 421
MS 421

โลหะและโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก
2(2-0-4)
Ferrous Metals and Alloys
ความรู้ทางโลหะวิทยาของโลหะและโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก เหล็กหล่อและเหล็กกล้าชนิดต่างๆ
การปรับปรุงสมบัติ หลักการชุบ แข็ง การเทมเปอร์ มาร์เทนไซต์ อิทธิพลของธาตุผสมต่อโครงสร้างและ
สมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ใช้งาน
วส 422
MS 422

โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
2(2-0-4)
Nonferrous Metals and Alloys
ความรู้ ท างโลหะวิ ท ยาเกี่ ย วกั บ โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่ ม เหล็ ก อะลู มิ เนี ย ม ทองแดง
ไทเทเนียม นิกเกิล สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก และโลหะมีค่า ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติ ของวัสดุโลหะ
และโลหะผสม การปรับปรุงสมบัติและนาไปใช้งานให้เหมาะสม
วส 423
MS 423

การแปลงเฟสของโลหะและโลหะผสม
2(2-0-4)
Phase Transformations in Metals and Alloys
แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-คาร์บอน การแปลงเฟสของโลหะแบบอาศัยการแพร่ และการแปลงเฟส
ของโลหะแบบไม่อาศัยการแพร่ การเกิดมาร์เทนไซต์ ปฏิกิริยาเบนไนต์ กระบวนแข็งตัวของโลหะ
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วส 424
MS 424

กรรมวิธีโลหะผง
2(2-0-4)
Powder Metallurgy
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกรรมวิธีโลหะผง การวิเคราะห์โลหะผง การเตรียมโลหะผง การขึ้น
รู ป และการอั ด กระบวนการซิ น เตอริ ง สมบั ติ แ ละการวิเคราะห์ วัส ดุ ที่ ผ่ า นกรรมวิ ธีโ ลหะผง การน าไป
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุที่ผ่านกรรมวิธีโลหะผง
วส 425
MS 425

การขึ้นรูปและการหล่อโลหะ
2(1-3-2)
Metal Forming and Casting
ประเภทของการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน รวมถึง การ
รีดขึ้นรูป การตีขึ้นรูป การดึงขึ้นรูป การปั๊ม การเชื่อม การบัดกรี การหล่อโลหะ ความสัมพันธ์ของสมบัติ
ของโลหะกับกระบวนการขึ้นรูป การฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปและหล่อโลหะ
วส 431
MS 431

เคลือบและอีนาเมล
2(2-0-4)
Glaze and Enamel
วิทยาศาสตรของเคลือบและอีนาเมล โครงสราง ลักษณะเฉพาะ และสมบัติของเคลือบและอีนา
เมล ประเภทของน้าเคลือบเซรามิก อีนาเมลบนโลหะ การผลิตและกระบวนการขึ้นรูปเคลือบและอีนาเมล
วส 432
MS 432

อิเล็กโทรเซรามิก
2(2-0-4)
Electroceramics
เซรามิกสมัยใหม่ที่ใช้ในประโยชน์จากสมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก ทางแสง สมบัติไพโรอิเล็กทริก
และสมบัติเพียโซ องค์ประกอบของเซรามิกสมัยใหม่ เทคนิคในกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้อิเล็ก
โทรเซรามิก ตัวฉนวน ตัวเก็บประจุ สารกึ่งตัวนา ไดโอด ตัวต้านทาน ก๊าซเซนเซอร์ วาริสเตอร์ ตัวเพียโซ
วส 433
MS 433

ซีเมนต์และคอนกรีต
2(2-0-4)
Cement and Concrete
เคมีของสารประกอบซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ การผลิตและการใช้งาน การควบคุมคุณภาพ
ของปูนซีเมนต์ ประเภทของคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตที่ดี การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
วส 441
MS 441

เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Pulp and Paper Technology
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเยื่อ ประเภทของเส้นใย โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและเคมีของเส้นใย
กระบวนการผลิ ตเยื่อและกระดาษ การทดสอบสมบั ติเยื่อและกระดาษ ผลิ ตภัณ ฑ์ จากกระดาษและการ
นาไปใช้งาน
วส 442
MS 442

เทคโนโลยียาง
2(2-0-4)
Rubber Technology
ประเภทของยาง โครงสร้างและสมบัติของยาง สารเติมแต่งสาหรับยาง วัลคาไนเซชันของยาง
กระบวนการผลิตยาง การทดสอบยาง การนายางไปใช้ประโยชน์
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วส 443
MS 443

เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์
2(2-0-4)
Polymer Processing Technology
กระบวนการแปรรูป แบบของพอลิเมอร์ เพื่อเป็นผลิ ตภัณ ฑ์จาพวกพลาสติก ยาง และเส้นใย
กระบวนการฉีดขึ้นรูป กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป การปั่นแบบหลอมเหลว กระบวนการอัดขึ้นรูปเชิงประกอบ
หลักการของวิทยากระแส
วส 444
MS 444

เทคโนโลยีเส้นใย
2(2-0-4)
Fiber Technology
โครงสร้าง และสมบัติของเส้นใย การจาแนกชนิดของเส้นใย ประเภทของเส้นใย กระบวนการ
ผลิตเส้นใย การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย การประยุกต์ใช้งานของเส้นใย
วส 445
MS 445

ปฏิบัติการเคมีเส้นใย
1(0-2-1)
Fiber Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเคมีเส้นใย การเตรียมสารละลายจากเส้นใย การแปรรูปเส้นใยจากการละลาย การ
วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการละลาย
วส 451
MS 451

สมบัติทางแสงของแร่
2(1-2-3)
Optical Mineralogy
สมบัติทางแสงของแร่ การประยุกต์สมบัติทางแสงของแร่ในการจาแนกแร่ประกอบหินจาก
แผ่นบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ รวมถึงฝึกปฏิบัติการเตรียมแผ่นหินบางและจาแนกแร่ด้วย
สมบัติทางแสง
วส 452
MS 452

ลักษณะเฉพาะของหินมีค่า
2(1-3-2)
Precious Stone Characterization
ชนิดและแหล่ งกาเนิดของหินมีค่า สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแสงของหินมีค่า การ
จาแนกประเภทของหินมีค่าด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงฝึกปฏิบัติการจาแนกชนิดหินมีค่าและการ
คัดคุณภาพของหินมีค่า
วส 453
MS 453

การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Administration and Management
การจั ดการการผลิต การบริห ารเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการจูงใจ และสภาวะผู้นา หลักการ
ออกแบบและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์
วส 454
MS 454

การสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย
2(1-2- 3)
Refining of Precious Metal Scraps and Wastes
หลั ก การสกั ด โลหะมี ค่ าด้ ว ยกระบวนการทางเคมี หลั ก การไฟฟ้ าเคมี ในการสกั ด โลหะมี ค่ า
หลักการดูดซับโลหะจากวัสดุรูพรุน หลักการแลกเปลี่ยนประจุของโลหะจากของเสียจากอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์คุณภาพของโลหะที่สกัดได้ และการบาบัดน้าเสีย การฝึกปฏิบัติสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย
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วส 455
MS 455

การวิเคราะห์ความวิบัติ
2(1-2-3)
Failure Analysis
ลักษณะปรากฏและสาเหตุของความวิบัติในวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ เชิงประกอบ
รูปแบบของการแตกหัก การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก ระเบียบวิธีการสืบค้นความวิบัติและการป้องกัน การฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์ความวิบัติของวัสดุ
วส 456
MS 456

การเคลือบฟิล์มบาง
2(2-0-4)
Thin Film Deposition
หลักการและเทคนิคการเคลือบฟิล์มบาง ด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอกายภาพ เช่น เทคนิคการ
ระเหย เทคนิคสปัตเตอริง การเคลือบผิวด้วยไอเคมี เทคนิคสปินโคทติง สมบัติฟิล์มบางและวิธีการตรวจสอบ
สมบัติของฟิล์มบาง การนาฟิล์มบางไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
วส 457
MS 457

การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
2(1-2-3)
Advanced Instrument Analysis
หลักการและเทคนิคในการศึกษาลักษณะเฉพาะ การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติของวัสดุด้วย
เทคนิคขั้นสูง การใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF) การใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบแสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM, TEM, AFM) การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโคปี
(AA, FTIR, UV-VIS, NMR) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อน (TGA, DSC) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
วัสดุด้วยเครื่องมือขั้นสูง
วส 458
MS 458

วัสดุศาสตร์เชิงคานวณ
2(1-2-3)
Computational Materials Science
การออกแบบและจ าลองโครงสร้ า งของวั ส ดุ แ ละการท านายพฤติ ก รรมของวั ส ดุ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการประยุกต์เทคนิคเชิงคอมพิวเตอร์ในวัสดุศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ
และจาลองโครงสร้างของวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์
วส 471
MS 471

วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Composite Materials
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ เชิงประกอบ เฟสกระจาย เฟสเมทริกซ์ วัสดุ เชิงประกอบที่มีพอลิ
เมอร์เป็นเมทริกซ์ วัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเมทริกซ์ วัสดุเชิงประกอบที่มีเซรามิกเป็นเมทริกซ์ วัสดุเชิง
ประกอบคาร์บอน สมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุเชิงประกอบ
วส 472
MS 472

เทคโนโลยีการขึ้นรูประดับไมโครและนาโน
2(2-0-4)
Micro and Nanofabrication Technology
หลักการสร้างโครงสร้างนาโน การสร้างในรูปแบบการผลิตจากใหญ่ไปเล็ก การสร้างในรูปแบบ
การผลิ ต จากเล็ ก ไปใหญ่ เทคนิ ค การสร้ างโครงสร้างนาโน ความสามารถในการประกอบตั ว เองได้ การ
วิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุที่ขึ้นรูประดับไมโครและนาโน
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วส 473
MS 473

วัสดุฉลาด
2(2-0-4)
Smart Materials
หลั กการและความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ส ามารถปรับตัวเองและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกที่มา
กระทบได้ วัสดุพวกโลหะจารูป วัสดุเพียโซอิเล็กทริกไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอร์ และวัสดุโฟโตโครมิก การ
ประยุกต์ใช้วัสดุฉลาด
วส 474
MS 474

นวัตกรรมวัสดุ
2(2-0-4)
Innovative Materials
กรณีศึกษาวัสดุใหม่ การสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวัสดุในอนาคต กรณีศึกษาการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือภาคอุตสาหกรรม
วส 475
MS 475

การเลือกใช้วัสดุ
2(2-0-4)
Materials Selection
หลักการของการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุและการเลือกกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมจากประสิทธิภาพและทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของวัสดุระหว่างการ
ใช้งาน ข้อจากัดของวัสดุ กรณีศึกษาในการเลือกใช้วัสดุ
วส 476
MS 476

การรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุ
2(2-0-4)
Materials Perception and Sensation
คาจากัดความของการรับรู้และความรู้สึก ประสาทสัมผัสพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ที่มีต่อ
วัสดุ ความสัมพันธ์ของการรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุกับสมบัติของวัสดุ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์
วส 477
MS 477

วัสดุแคทาลิติก
2(2-0-4)
Catalytic Materials
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การเร่งปฏิ กิริยาเอกพั น ธุ์แ ละวิวิธ พั นธุ์ วัส ดุ รูพ รุน กระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาบนพื้นผิว ปรากฏการณ์ การดูดซับและไอโซเทอร์มของการดูดซับ จลนพลศาสตร์ของการดูดซับ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา การเตรียมและศึกษาสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุ กต์ใช้การเร่งปฏิกิริยาวิวิธ
พันธุ์ในอุตสาหกรรม
วส 478
MS 478

วัสดุสมรรถนะสูง
2(2-0-4)
High Performance Materials
ความสั มพั น ธ์ของโครงสร้างและสมบัติของวัส ดุ ส มรรถนะสู ง การนาวัส ดุ ไปใช้งานอย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประเภทของวัสดุสมรรถนะสูง ซูเปอร์อัลลอย เทอร์โมพลาสติก
สมรรถนะสูง เส้นใยสมรรถนะสูง วัสดุเชิงประกอบสมรรถนะสูง การใช้งานของวัสดุสมรรถนะสูง
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วส 481
MS 481

โครงงานทางวัสดุศาสตร์
2(0-6-2)
Project in Materials Science
การศึกษาค้นคว้า การกาหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการทดลอง การดาเนินการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัสดุศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และการนาเสนอผลงานวิจัย
วส 482
MS 482

หัวข้อทางวัสดุศาสตร์
Selected Topics in Materials Science
การอภิปรายหัวข้อน่าสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์

1(1-0-2)

วส 483
MS 483

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Eco-Friendly Materials
แนวคิดและนวัตกรรมของวัสดุที่เอื้อต่ อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุ ตั้งแต่
ขั้นตอนของการหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการทิ้งทาลายเมื่อวัสดุสิ้นอายุ การใช้
งาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วส 491
MS 491

ฝึกงาน
2(0-6-0)
Internship
การเรีย นรู้การทางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และนาความรู้ด้านวัส ดุศาสตร์ไปใช้งาน โดย
กาหนดให้มีจานวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
วส 492
MS 492

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16
สัปดาห์ เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยนาเอาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่นิสิตได้ศึกษามาแล้วนาไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

2

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า

3

ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี

4

อ.ดร.ปณิธาน วนากมล

5

อ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบรูณ์

6

อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

7

อ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ. (ธรณีวิทยา), 2525
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม), 2530
Ph.D. Geology (Mineralogy), 2543

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Manchester, UK

วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2538
M.S. (Materials Science and
Engineering), 2541
Ph.D. (Materials Science and
Engineering), 2544
วท.บ. (เคมี), 2541
วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 2544
วท.ด. (วัสดุศาสตร์), 2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Carnegie Mellon University, USA

B.S. (Materials Science and
Engineering), 2543
Ph.D. (Materials Science and
Engineering), 2549
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2540
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), 2545
Ph.D. (Materials Science), 2558
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), 2546
M.Res (Science and Engineering of
Materials), 2552
วท.บ. (ฟิสิกส์), 2549
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 2555

Cornell University, USA

Carnegie Mellon University, USA
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Massachusetts Institute of Technology,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
University of Technology Sydney, AUS
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Birmingham,
UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ฝึกการเรีย นรู้การทางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ วัสดุศาสตร์ และการประยุกต์ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การทางาน การนาความรู้ทางวัสดุศาสตร์ไปใช้ และสร้างเสริมความรับผิดชอบด้วย
การทางานอย่างมีคุณ ธรรม และจริยธรรม โดยมีจานวนชั่วโมงฝึ กงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และการ
ทางานในระบบสหกิจศึกษาไม่ตากว่
่ า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ช่วงชั้นปีที่ 3
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ช่วงชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสิตเลือกฝึกงาน มีจานวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ช่วงชั้นปีที่ 3
นิสิตเลือกสหกิจศึกษา ทางานสหกิจศึกษาในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยกาหนดให้
มีการปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
ต่ากว่า 16 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานหรืองานวิจัยทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า นิสิตสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตรู้จักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยได้ด้วยตนเอง
และสามารถถ่ายทอดผลงานในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งนาเสนอด้วยวาจาได้
5.3 ช่วงเวลา
ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตต้องจัดทาโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือ กลุ่มและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อ
โครงงาน โดยนิสิตต้องดาเนินการดังนี้
5.5.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม ต่อผู้ประสานงานก่อนเปิดภาคการศึกษา
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องเป็นอาจารย์ประจาในภาควิชาวัสดุศาสตร์ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร หาก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาในภาควิชาวัสดุศาสตร์หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีอาจารย์
ประจาในภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย
5.5.2 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงาน และนาเสนอโครงงานในรูปแบบที่
กาหนดต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากกระบวนการทางานของนิสิต และการนาเสนอโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

1.

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง)
มาตรฐานการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รปู แบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
ข้อที่ 5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจาเป็น

2.

มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม

มาตรฐานการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม และจริยธรรม
ข้อที่ 1.3 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
3.1 มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวัสดุและสมบัติของวัสดุ
ทุกประเภท และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 ปฏิบัติงานเกีย่ วกับวัสดุศาสตร์ได้

มาตรฐานการเรียนรูด้ ้านความรู้
ข้อที่ 2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
ข้อที่ 3.2 นาความรู้ทางวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม
ข้อที่ 3.4 สามารถประยุกต์ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ
1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน
- สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัยและความ
ซื่อสัตย์ในชั้นเรียน
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนว
ปฏิบัติในการเรียนการสอนให้
ชัดเจน
- สอดแทรกเนื้อหาด้าน
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ทารายงาน และการสอบ
- สังเกตและประเมินพฤติกรรมการตรง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
- ประเมินจากการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิ
โรฒ
-ประเมินจากงานที่นิสิตได้รบั มอบหมาย
ในแต่ละรายวิชา การทารายงานและการ
อ้างอิงผลงาน
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ งๆ ที่จะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามา
อธิบายหลักการและ ทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางวัสดุ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านวัสดุ
ศาสตร์

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เกิดความหลากหลาย เช่น
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน เป็นต้น

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา
3. การจัดทารายงาน
4. การนาเสนอผลงาน
5. โครงงานวัสดุศาสตร์ และการ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา

- ดาเนินการเรียนการสอนให้
นิสิตเกิดความรอบรู้ในศาสตร์
ต่างๆ เช่น การเรียนรู้จาก
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- มีการแนะนาวิธีการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และกระตุ้นให้
นิสิตติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมผี ล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์
3.2 นาความรู้ทางวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสติ ได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น และ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ทั้งที่
เป็นรายบุคคลและรายกลุม่ เช่น
1. การนาเสนอ และอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชั้น
เรียน
2. การทดลองในห้องปฏิบัติการ
3. การจัดทาโครงงานวัสดุศาสตร์
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สังเกตและประเมินพฤติกรรมในขณะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน โดยประเมินผล
จาก
1. คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. จากการสอบทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึงการนาเสนอผลงาน
3. การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร
สิ่งแวดล้อม
4.2 มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่เน้นการทางานเป็นกลุม่
และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผล
- ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมกิจกรรม/ ของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นในและ
-ประเมินผลจากงานและความรับผิดชอบ
นอกองค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การพัฒนาตัวเอง
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รปู แบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจาเป็น
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา

- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานให้ฝึกการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ประมวลผลจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติงานของนิสติ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานและ
การเขียนรายงาน จากการใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

- การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ
ในรูปแบบวาจา หรือการเขียน
รายงาน
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1
3.2
3.3

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2
5.3
5.4
5.5

มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีระเบียบวินัย
มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีจิตสาธารณะ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ งๆ ที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มีความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบาย
หลักการและ ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านวัสดุ
ศาสตร์
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมผี ล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์
นาความรู้ทางวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกีย่ วข้อง
สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
เป็นผู้มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร สิ่งแวดล้อม
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้
สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจาเป็น
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping)
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รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111
มศว 121
มศว 122
มศว 131
มศว 132
มศว 133
มศว 134
มศว 135
มศว 136
มศว 137
มศว 138
มศว 139
มศว 141
มศว 151
มศว 161
มศว 241
มศว 242
มศว 243
มศว 244
มศว 245
มศว 246
มศว 247

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
ลีลาศ
สมรรถภาพส่วนบุคคล
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
โยคะ
ว่ายน้า
แบดมินตัน
เทนนิส
กอล์ฟ
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
ชีวิตในโลกดิจิทัล
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
แนวโน้มเทคโนโลยีดจิ ิทัลและสังคม
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
วิถึชีวิตเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อชีวิต

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1

2



3

4

5



ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้
6

1

5
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3

4

5

1

2

3

4

5

6

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4



2

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
1
2
3



1

2

3





มศว 263
มศว 264
มศว 265
มศว 266
มศว 267
มศว 268
มศว 341
มศว 351
มศว 352
มศว 353
มศว 354
มศว 355
มศว 356

พลังงานทางเลือก
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
สุนทรียสนทนา
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ธรรมนูญชีวิต
การอ่านเพือชีวิต
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
พลเมืองวิวัฒน์
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน
สังคม
มนุษย์กับสันติภาพ
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการจัดการสมัยใหม่
การศึกษาทางสังคมด้วย
กระบวนการวิจัย
ธุรกิจในโลกดิจิทัล
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปรัชญาและกระบวนการคิด
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
พุทธธรรม
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต



ความรับผิดชอบรอง

4

5

6

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
1
2
3

4

5



















































































































































































































































































































































































































































































รายวิชา

มศว 248
มศว 251
มศว 252
มศว 253
มศว 254
มศว 255
มศว 256
มศว 257
มศว 258
มศว 261
มศว 262

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1

2





3

4



5























ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้
6

1

2

3

4

5

1

2

3



ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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รายวิชา

มศว 357
มศว 358

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต
และสังคม
มศว เพื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สัมมาชีพชุมชน
กิจการเพือ่ สังคม

มศว 361
มศว 362
มศว 363
มศว 364
วิชาแกน
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณ 115
แคลคูลัส 1
คณ 116
แคลคูลัส 2
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
คณ 218
เคมีทั่วไป 1
คม 100
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
คม 190
คม 101
เคมีทั่วไป 2
คม 191
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ชว 101
ชีววิทยา 1
ชว 191
ปฏิบัติการชีวิทยา 1
ฟส 100
ฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 180
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
วิชาแกนเฉพาะสาขา
วส 211
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
วส 212
พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
วส 213
กระบวนการผลิตวัสดุ
วส 214
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1

2





3

4



5




















ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้
6

4

5



1

2

3

4

5



1
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3

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ







2

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

วส 261
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วทศ 301
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
วทศ 302
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วส 111
แร่วิทยาเบือ้ งต้น
วส 215
ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
วส 216
เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 221
โลหะวิทยากายภาพ
วส 231
วิทยาศาสตร์เซรามิก
วส 241
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วส 251
เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ
วส 262
แผนภูมิสมดุลเฟส
วส 321
การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ
วส 331
วิทยาศาสตร์ของแก้ว
วส 351
การเคลือบผิว
วส 352
สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของ
วัสดุ
วส 353
การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
วส 361
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
วส 371
วัสดุชีวภาพ
วส 372
วัสดุนาโนเบื้องต้น
วส 381
สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
วส 382
ระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้น

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3

4

5



ความรับผิดชอบรอง
ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้
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ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

วส 481
โครงงานทางวัสดุศาสตร์
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วส 355
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วส 391
เตรียมสหกิจศึกษา
วส 421
โลหะและโลหะในกลุ่มเหล็ก
วส 422
โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
วส 423
การแปลงเฟสของโลหะและโลหะผสม
วส 424
กรรมวิธีโลหะผง
วส 425
การขึ้นรูปและการหล่อโลหะ
วส 431
เคลือบและอีนาเมล
วส 432
อิเล็กโทรเซรามิก
วส 433
ซีเมนต์และคอนกรีต
วส 441
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบือ้ งต้น
วส 442
เทคโนโลยียาง
วส 443
เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์
วส 444
เทคโนโลยีเส้นใย
วส 445
ปฏิบัติการเคมีเส้นใย
วส 451
สมบัติทางแสงของแร่
วส 452
ลักษณะเฉพาะของหินมีค่า
วส 453
การบริหารและการจัดการ
อุตสาหกรรม
วส 454
การสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย
วส 455
การวิเคราะห์ความวิบัติ
วส 456
การเคลือบฟิล์มบาง
วส 457
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
วส 458
วัสดุศาสตร์เชิงคานวณ

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม



ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้
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รายวิชา

วส 471
วส 472
วส 473
วส 474
วส 475
วส 476
วส 477
วส 478
วส 482
วส 483
วส 491
วส 492

วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น
เทคโนโลยีการขึ้นรูประดับไมโครและ
นาโน
วัสดุฉลาด
นวัตกรรมวัสดุ
การเลือกใช้วัสดุ
การรับรู้และความรู้สกึ ต่อวัสดุ
วัสดุแคทาลิติก
วัสดุสมรรถนะสูง
หัวข้อทางวัสดุศาสตร์
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฝึกงาน
สหกิจศึกษา

ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4

5

ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ซึง่
การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการดาเนินการเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่กาหนดไว้
ใน มคอ. 2 ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมิ นในระดับรายวิชา และใช้วงจร PDCA ในการดาเนินงานของ
ระบบ ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน
2.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นทาการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผล
ร่วมกัน
2.3 มีการทบทวนระบบประเมินผลสั มฤทธิ์ของนิสิ ตให้ สอดคล้ องกับการกาหนดของมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้ง
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทร วิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา/หนังสือ/บทความ และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
(2) จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขาวัสดุ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(3) สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
(4) สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพื่อเป็น
ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวัสดุศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์ที่มาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทาหน้าที่
1. ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. กากับและติดตาม จัดทา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพภายใต้การกากับดูแลของภาควิชาฯ / คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
3. ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน
4. นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จัดหลักสูตรให้มีคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2)
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทาการสารวจการได้งานทาของบัณฑิต
3. นิสิต
กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับนิสิตใหม่ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและกาหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา โดยหลักสูตรได้ดาเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ในช่วงเวลาที่คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษสาหรับนิสิตใหม่
เพื่อให้นิสิตได้มีความเข้าใจหลักสูตรและวิชาเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น นิสิตจะได้รับการ
ปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกฎระเบียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯและ
หลักสูตรจัดให้ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานในวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และนิสิตทุกคนจะได้รับคู่มือนิสิต เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนสาเร็จการศึกษา
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การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา และปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการทากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสิต
หลักสูตรมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน / อุทธรณ์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับวิชาการ มีการกาหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่ออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอน ผลคะแนน และ
วิธีการประเมิน ผ่านทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์
2. จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3. จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
4. อาจารย์
1. การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยลาดับ
ชั้น พร้อมดาเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้
ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรรายปี และปรับปรุงตาม
รอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิต
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร โดย
ใช้ มคอ. 1 ของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จัดทาโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางใน
การจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2560 นาเสนอผ่านระบบ และกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด หลักสูตรจะถูกนาเสนอเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และส่ง สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระบบที่ดาเนินการจากการประเมินของนิสิตและการ
วิเคราะห์โดยกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น รายวิชาใหม่ และคณาจารย์ผู้สอน
ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าศาสตร์ใดทีม่ ีความทันสมัย และคณาจารย์ใหม่ท่าน
ใดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
กรรมการบริหารหลักสูตรจะมอบหมายให้อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ดาเนินการเขียนสาระรายวิชา และนาเสนอกรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมภาคฯ เพื่อพิจารณา
จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาที่ทันสมัยในหลักสูตรต่อไป
3. การกาหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้ประชุมร่วมกัน
เพื่อออกแบบวางแผนการดาเนินงานในการกาหนดผู้สอนก่อนเริ่มปีการศึกษา
โดยมีการพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้สอนในแต่ละวิชาทั้งในด้านคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้นิสิตได้เรียนกับคณาจารย์ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ
4. การกากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรจะดาเนินการแจ้งให้คณาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ระบุการปรับปรุงรายวิชาให้เห็นชัดเจน และดาเนินการนา
ขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
นิสิตจะทาแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในแบบฟอร์ม ปค 003 ผลการประเมินจะสามารถดูได้โดยอาจารย์แต่
ละท่าน และสามารถนามาปรับปรุงความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ นอกจากนี้หลักสูตรจะแจ้งให้
คณาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 และดาเนินการนาขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา กรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันจัดทา มคอ.7 และ ดาเนินการนาขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ต่อไป
5. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบรูณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้ร่วมประชุมกัน
เพื่อออกแบบวางแผนการดาเนินงานแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน และวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอรายวิชาที่จะบูรณาการ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชา
และความพร้อมของคณาจารย์ผู้สอน
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6. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อออกแบบวางแผนการดาเนินงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมกันพิจารณากาหนดเกณฑ์
ในการประเมิน และเลือกรายวิชาที่จัดทาแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยให้มีอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนของหลักสูตร นาผลการเรียนรู้ของนิสิต หรือ เกรดที่นิสิตได้รับในทุกรายวิชาของ
หลักสูตรมาพิจารณา ผลการประเมินทั้งหมดนี้ถูกนามาสรุปในการประชุมกรรมการประจาหลักสูตร และ
พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต เสนอที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา และเสนอคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป
7. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อวางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ
จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว
หลังจากคณาจารย์จัดทาข้อสอบและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่ง
น้าหนักขององค์ประกอบที่นิสิตได้รับการประเมินจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาที่ถูกประเมิน
นั้นๆ ซึ่งนิสิตจะได้รับการประเมินโดยเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รวมไปถึง
รายงานที่ได้รับมอบหมาย
เมือ่ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละวิชาเสร็จสิ้นแล้ว คณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ดาเนินการส่งเกรดเพื่อผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอที่ประชุมภาควิชาฯ และทีป่ ระชุม
กรรมการประจาคณะ
8. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดาเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการดาเนินงานการ
กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร และชี้แจงให้ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ได้
เข้าใจ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้แก่
1.1 ตารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
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เนื้อหา
คณิตศาสตร์
สถิติ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เคมี
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
คหกรรม
ศาสตร์
อัญมณีและ
เครื่องประดับ
วัสดุศาสตร์
รวม

ตารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เล่ม)
2,059
725
1,435

ตารา/หนังสือ
ภาษาไทย
(เล่ม)
5,588
1,277
2,933

โสตทัศนวัสดุ

รวม
(เล่ม)

98
23
34

7,745
2,025
4,402

วารสาร
ต่างประเทศ
(เล่ม)
-

2,710
3,130
3,648
1,947
193

2,151
1,448
1,817
1,135
179

49
73
76
25
1

4,910
4,651
5,541
3,107
373

4
1
-

97

372

20

489

4

291

511

36

838

-

2,676
18,911

2,235
19,646

123
558

5,034
39,115

9

1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดย
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated
System-ThaiLIS) สานักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 47
ฐาน และฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย 224 แห่ง
2.

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน

3.

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2561 2562 2563 2564 2565

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิน
การของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับหมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะ กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน และภายนอก
สถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (output) และประเมินผลที่ได้ (outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.4 รวบรวมผลการประเมินหลักสูตร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามจุดแข็ง
จุดอ่อน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดาเนินการประเมินตัวเองตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicator) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับคณะฯ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดการประชุมเพื่อระดมสมองในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์ต่างๆ โดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
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4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.4 พิจารณ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและ
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรและรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการสารวจความต้องการบัณฑิตที่จบหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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