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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดศุาสตร ์

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2553 

 
3.1 หลกัสตูร  
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรแผน 1 ไมน้่อยกว่า  136  หน่วยกติ และหลกัสตูร

แผน 2 ไมน้่อยกว่า  139  หน่วยกติ  

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  
(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 9 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 6 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 3 หน่วยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  
หลกัสตูรแผน 1 100 หน่วยกติ 
หลกัสตูรแผน 2 103 หน่วยกติ 
- วชิาแกน 32 หน่วยกติ 
- วชิาเอก  
หลกัสตูรแผน 1 68 หน่วยกติ 

  เอกบงัคบั 56 หน่วยกติ 
  เอกเลอืก 12 หน่วยกติ 

หลกัสตูรแผน 2 71 หน่วยกติ 
  เอกบงัคบั 59 หน่วยกติ 
  เอกเลอืก 12 หน่วยกติ 
 - วชิาโท (ถา้ม)ี - หน่วยกติ 
(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี 6 หน่วยกติ 

 
3.1.3 กระบวนวิชา   

   (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกติ 

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 
(Listening and Speaking in English) 

3(3-0-6) 

 001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 
(Reading and Writing in English) 

3(3-0-6) 

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 
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(Critical Reading and Effective Writing) 

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 
(English in Professional Contexts) 

3(3-0-6) 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 9 หน่วยกติ 

โดยเลอืก 9 หน่วยกติจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

009103 การรูส้ารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 
(Information Literacy and Information 
Presentation) 

3(3-0-6) 

011100 มนุษยก์บัปรชัญา 
(Man and Philosophy) 

3(3-0-6) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั  
(Psychology and Daily Life) 

3(3-0-6) 

050100 การใชภ้าษาไทย 
(Usage of The Thai Language) 

3(3-0-6) 

057136 กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคุณภาพ
ชวีติ 
(Sport, Health, Fitness and Wellness 
Development) 

3(1-6-0) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่
(Law & Modern World) 

3(3-0-6) 

603200 บรรจภุณัฑใ์นชวีติประจาํวนั 
(Packaging in Daily Life) 

3(3-0-6) 

702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั 
(Finance for Daily Life) 

3(3-0-6) 

703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้ 
(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั 
(Economics for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

851100 การสื่อสารเบือ้งตน้ 
(Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 6 หน่วยกติ 
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201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ 
(Integrated Mathematical Sciences) 

3(2-2-5) 

201111 โลกแห่งวทิยาศาสตร ์
(The World of Science) 

3(3-0-6) 

- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 3    หน่วยกติ 

นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิา 201191 และเลอืกกระบวนวชิาต่อไปน้ีอกีอยา่งน้อย 1 หน่วยกติ  

201191 การพฒันาคุณภาพนกัศกึษาดว้ยกจิกรรม 
(Students Quality Development Through 
Activities) 

2(0-6-0) 

201192 ดอยสุเทพศกึษา 
(Doi Suthep Study) 

1(0-3-0) 

057121 ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย   
(Football for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057122 ว่ายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  
(Swimming for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057123 วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
(Volleyball for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057125                  กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  
(Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057126                 บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  
(Basketball for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057127 แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  
(Badminton for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057128 เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย   
(Tennis for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057129 เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย  
(Table Tennis for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057130 กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย   
(Golf for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

  หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  

- วชิาแกน 32 หน่วยกติ 
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202111 ชวีวทิยา 1 
(Biology 1) 

4(3-3-6) 

203111 เคม ี1 
(Chemistry 1) 

3(3-0-6) 

203113 เคม ี2 
(Chemistry 2) 

3(3-0-6) 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 
(Chemistry Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

203117 ปฏบิตักิารเคม ี2 
(Chemistry Laboratory 2) 

1(0-3-0) 

206111 แคลคลูสั 1 
(Calculus 1) 

3(3-0-6) 

206112 แคลคลูสั 2 
(Calculus 2) 

3(3-0-6) 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 
(Physics Laboratory 1)  

1(0-3-0) 

207118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 
(Physics Laboratory 2) 

1(0-3-0) 

207187 ฟิสกิส ์1 
(Physics 1) 

3(3-0-6) 

207198 ฟิสกิสม์ลูฐาน  2 
(Fundamental Physics 2) 

3(3-0-6) 

207199 ฟิสกิสม์ลูฐาน  3 
(Fundamental Physics 3) 

3(3-0-6) 

208263 สถติเิบือ้งตน้ 
(Elementary Statistics) 

3(3-0-6) 

- วชิาเอก  หลกัสตูรแผน 1 จาํนวน 68 หน่วยกติ  หลกัสตูรแผน 2 จาํนวน 71 หน่วยกติ 
 -เอกบงัคบั  หลกัสตูรแผน 1 จาํนวน 56 หน่วยกติ  หลกัสตูรแผน 2 จาํนวน 59 หน่วยกติ 

 แบ่งเป็นวชิาเอกบงัคบัรว่มจาํนวน 53 หน่วยกติ ซึง่เรยีนเหมอืนกนัทัง้สองแผน และวชิาเอก
บงัคบัประจาํแผน ซึง่แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

  -วชิาเอกบงัคบัรว่ม 

203475 สมบตั ิกระบวนการทาํผลติภณัฑแ์ละการประยกุต์
ของพอลเิมอร ์

3(3-0-6) 
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(Properties Processing and Applications of 
Polymers) 

206267 ระเบยีบวธิเีชงิคณติศาสตร ์1 
(Mathematical Method 1) 

3(3-0-6) 

207205 ไฟฟ้าและแมเ่หลก็ 
(Electricity and Magnetism) 

3(3-0-6) 

207312 อเิลก็ทรอนิกสม์ลูฐาน 
(Fundamental Electronics) 

3(2-3-4) 

210201 วสัดุศาสตรเ์บือ้งตน้ 
(Introduction to Materials Science) 

3(3-0-6) 

210202 โครงสรา้งผลกึและความไม่สมบรูณ์ 
(Crystal Structure and Imperfections) 

3(3-0-6) 

210204 สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรข์องวสัดุ 
(Phase Equilibria and Kinetics of Materials) 

3(3-0-6) 

210207 การแปลงเฟสในวสัดุ 
(Phase Transformation in Materials) 

3(3-0-6) 

210221 กระบวนการผลติวสัดุ 
(Materials Processing) 

3(3-0-6) 

210251 สมบตัเิชงิกล ความรอ้น และแสง ของวสัดุ  
(Mechanical, Thermal and Optical Properties of 
materials) 

3(3-0-6) 

210275 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์1 
(Materials science Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

210276 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์2 
(Materials Science Laboratory 2) 

1(0-3-0) 

210315 เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
(Materials Characterization Techniques) 

3(3-0-6) 

210331 วสัดุผสม 
(Composite Materials) 

3(3-0-6) 

210343 เซรามกิและแกว้ 
(Ceramics and Glasses) 

3(3-0-6) 

210351 สมบตัเิชงิไฟฟ้าและแมเ่หลก็ของวสัดุ 
(Electrical and Magnetic Properties of Materials) 

3(3-0-6) 
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210355 เทคโนโลยสีารกึง่ตวันํา 
(Semiconductor Technology) 

3(3-0-6) 

210374 ปฏบิตักิารโรงงานกลสาํหรบันกัศกึษาวสัดุศาสตร ์
(Workshop for Materials Science Students) 

1(0-3-0) 

210375 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์3 
(Materials Science Laboratory 3) 

1(0-3-0) 

210383 โลหะและโลหะผสม 
(Matals and Alloys) 

3(3-0-6) 

210496 สมัมนาทางวสัดุศาสตร ์
(Seminar in Materials Science) 

1(1-0-2) 

  -วชิาเอกบงัคบัประจาํแผน 

210499 การคน้ควา้อสิระ (วชิาเอกบงัคบัประจาํแผน 1) 

(Independent Study) 

3(0-9-0) 

210497 สหกจิศกึษา (วชิาเอกบงัคบัประจาํแผน 2) 
(Cooperative Education) 

6(0-36-0) 

  -เอกเลอืก 12 หน่วยกติ 

นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกวชิาเอกเลอืกอยา่งน้อย 12 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปน้ีหรอืกระบวน
วชิาในสาขาวชิาวสัดุศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่ปิดเป็นกระบวนวชิาเอกเลอืก  

210408 หวัขอ้พเิศษทางวสัดุศาสตร ์
(Selected Topics in Materials Science) 

3(3-0-6) 

210424 การตกผลกึและการเตบิโตของผลกึ 
(Crystallization and Crystal Growth)  

3(3-0-6) 

210425 กระบวนการผลติวสัดุข ัน้สงู 
(Advanced Materials Processing) 

3(3-0-6) 

210432 วสัดุแปรใชใ้หม่ 
(Recycled Materials) 

3(3-0-6) 

210433 ซเีมนตแ์ละคอนกรตี 
(Cements and Concrete) 

3(3-0-6) 

210434 วสัดุนาโนเบือ้งตน้ 
(Introduction to Nanomaterials) 

3(3-0-6) 

210435 เสน้ใยธรรมชาตแิละวสัดุผสมชวีภาพ 
(Natural Fibers and Biocomposite Materials) 

3(3-0-6) 

210436 วสัดุชวีภาพ 3(3-0-6) 
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(Biomaterials) 

210443 กระบวนการประดษิฐส์าํหรบัเซรามกิขัน้สงู 
(Fabrication Processes for Advanced Ceramics) 

3(3-0-6) 

210445 วสัดุเซรามกิขัน้สงู 
(Advanced Ceramic Materials) 

3(3-0-6) 

210448 วสัดุเชงิทศันศาสตร ์
(Optical Materials) 

3(3-0-6) 

210453 การประยกุตข์องวสัดุเชงิไฟฟ้า 
(Applications of Electrical Materials) 

3(3-0-6) 

210454 วสัดุสาํหรบัการประยกุตท์ีอุ่ณหภมูสิงู 
(Materials for High Temperature Applications) 

3(3-0-6) 

210462 วสัดุศาสตรข์องฟิลม์บาง 
(Materials Science of Thin Films) 

3(3-0-6) 

210463 การเชื่อมต่อวสัดุ 
(Joining of Materials) 

3(3-0-6) 

210464 เทคโนโลยกีารเคลอืบผวิขัน้สงู 
(Advanced Surface Coating Technology) 

3(3-0-6) 

210465 วทิยาศาสตรพ์ืน้ผวิและรอยต่อ  
(Surface and Interface Science) 

3(3-0-6) 

210483 โลหกรรมเชงิกายภาพ 
(Physical Metallurgy) 

3(3-0-6) 

210485 การกดักรอ่นและการเสื่อมของวสัดุ 
(Corrosion and Degradation of Materials) 

3(3-0-6) 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศกึษาเลอืกเรยีนกระบวนวชิาใด ๆ นอกเหนือจากวชิาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 
UหมายเหตุU ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 

รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้ําหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 
“1”  “2” “3” และ “4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 2 3 และ 4 ตามลาํดบั 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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0 : หมวดพืน้ฐาน , 1 : หมวดเกีย่วกบัการวเิคราะห,์  2 : หมวดเกีย่วกบัการสงัเคราะห,์ 3 : 
หมวดเกีย่วกบัวสัดุผสมและวสัดุอื่น ๆ, 4 : หมวดเกีย่วกบัวสัดุเซรามกิสแ์ละแกว้, 5 : หมวด
เกีย่วกบัสมบตัขิองวสัดุ, 6 : หมวดเกีย่วกบัพืน้ผวิ, 7 : หมวดเกีย่วกบัปฏบิตักิาร, 8 : หมวด
เกีย่วกบัวสัดุโลหะ, 9 : หมวดเกีย่วกบัการสมัมนา สหกจิศกึษา และการคน้ควา้อสิระ 

3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

แผน 1 

  ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 

203111 เคม ี1 3(3-0-6) 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 

206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 

207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 17 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51 

  ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

203113 เคม ี2 3(3-0-6) 

203117 ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 

206112 แคลคลูสั 2        3(3-0-6) 

207118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 

207198 ฟิสกิสม์ลูฐาน  2 3(3-0-6) 

207199 ฟิสกิสม์ลูฐาน  3    3(3-0-6) 

 รวม 20 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 60 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอย่างมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

206267 ระเบยีบวธิเีชงิคณิตศาสตร ์1 3(3-0-6) 

207205 ไฟฟ้าและแม่เหลก็ 3(3-0-6) 

210201 วสัดุศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

210202 โครงสรา้งผลกึและความไม่สมบรูณ์ 3(3-0-6) 

210204 สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรข์องวสัดุ 3(3-0-6) 

210275 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์1 1(0-3-0) 

 รวม 19 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57 

 

    

 ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 

202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 
210207 การแปลงเฟสในวสัดุ 3(3-0-6) 

210221 กระบวนการผลติวสัดุ 3(3-0-6) 

210251 สมบตัเิชงิกล ความรอ้น และแสง ของวสัดุ  3(3-0-6) 

210276 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์2 1(0-3-0) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 รวม 20 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 60 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
210343 เซรามกิและแกว้ 3(3-0-6) 

210351 สมบตัเิชงิไฟฟ้าและแมเ่หลก็ของวสัดุ 3(3-0-6) 

210375 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์3 1(0-3-0) 

210383 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 รวม 19 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57 

  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การพฒันาคุณภาพนกัศกึษาดว้ยกจิกรรม 2(0-6-0) 
207312 อเิลก็ทรอนิกสม์ลูฐาน 3 (2-3-4) 
210315 เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 3(3-0-6) 

210331 วสัดุผสม 3(3-0-6) 

210355 เทคโนโลยสีารกึง่ตวันํา 3(3-0-6) 

210374 ปฏบิตักิารโรงงานกลสาํหรบันกัศกึษาวสัดุศาสตร ์ 1(0-3-0) 
 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 รวม 18 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

203475 สมบตักิระบวนการทําผลติภณัฑแ์ละการประยกุตข์อง

พอลเิมอร ์

3(3-0-6) 

210496 สมัมนาทางวสัดุศาสตร ์ 1(1-0-2) 
 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 วชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1(0-3-0) 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 14 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 45 

  ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

210499 การคน้ควา้อสิระ  3(0-9-0) 

 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 9 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 27 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

แผน 2 

   ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 

203111 เคม ี1 3(3-0-6) 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 

206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 

207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 17 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51 
 

  ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201111 โลกแห่งวทิยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

203113 เคม ี2 3(3-0-6) 
203117 ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 
206112 แคลคลูสั 2        3(3-0-6) 

207118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 

207198 ฟิสกิสม์ลูฐาน  2 3(3-0-6) 
207199 ฟิสกิสม์ลูฐาน  3    3(3-0-6) 

 รวม 20 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 60 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  
001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

206267 ระเบยีบวธิเีชงิคณติศาสตร ์1 3(3-0-6) 
207205 ไฟฟ้าและแมเ่หลก็ 3(3-0-6) 
210201 วสัดุศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

210202 โครงสรา้งผลกึและความไม่สมบรูณ์ 3(3-0-6) 

210204 สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรข์องวสัดุ 3(3-0-6) 

210275 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์1 1(0-3-0) 

 รวม 19 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57 

  ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  
001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 

202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 
210207 การแปลงเฟสในวสัดุ 3(3-0-6) 

210221 กระบวนการผลติวสัดุ 3(3-0-6) 

210251 สมบตัเิชงิกล ความรอ้น แสง และเสยีงของวสัดุ  3(3-0-6) 

210276 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์2 1(0-3-0) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 รวม 20 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 60 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
210343 เซรามกิและแกว้ 3(3-0-6) 

210351 สมบตัเิชงิไฟฟ้าและแมเ่หลก็ของวสัดุ 3(3-0-6) 

210375 ปฏบิตักิารวสัดุศาสตร ์3 1(0-3-0) 

210383 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 รวม 19 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57 

  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การพฒันาคุณภาพนกัศกึษาดว้ยกจิกรรม 2(0-6-0) 
207312 อเิลก็ทรอนิกสม์ลูฐาน 3(2-3-4) 
210315 เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 3(3-0-6) 

210331 วสัดุผสม 3(3-0-6) 

210355 เทคโนโลยสีารกึง่ตวันํา 3(3-0-6) 

210374 ปฏบิตักิารโรงงานกลสาํหรบันกัศกึษาวสัดุศาสตร ์ 1(0-3-0) 
 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 รวม 18 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 60 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

  ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

203475 สมบตักิระบวนการทําผลติภณัฑแ์ละการประยกุตข์อง

พอลเิมอร ์

3(3-0-6) 

210496 สมัมนาทางวสัดุศาสตร ์ 1(1-0-2) 
 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3 

 วชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1(0-3-0) 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 20 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54 

   ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

210497 สหกจิศกึษา 6(0-36-0) 
 รวม 6 

ชัว่โมง/สปัดาห ์= 36 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

ก. คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน่วยกิต 

001101  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  (Listening and Speaking in English) 

เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 การสื่อสารภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการพดูและการฟงั เพื่อการปฏสิมัพนัธใ์นบรบิททางสงัคม

และวชิาการ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning  

001102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  (Reading and Writing in English) 

เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้าํศพัท ์ การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็น

ระบบ การพฒันาโครงสรา้งประโยคทีม่คีวามหลากหลาย รปูแบบและวตัถุประสงคข์องยอ่หน้า เพื่อการ

สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary 

expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, 

forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context. 

001201  การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 

  (Critical Reading and Effective Writing) 

เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ทกัษะภาษาองักฤษสาํหรบัการอ่านเชงิวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลูและสื่อต่างๆ และการเขยีนอย่างมี

ประสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests. 

 

001202  ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ     3(3-0-6) 

  (English in Professional Contexts) 

เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 



17 
 

หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

 ลกัษณะเฉพาะทางภาษา องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขา

อาชพี 

 Specific language features, language components of professional texts and language skills 

for professional texts 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 

009103  การรู้สารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  (Information Literacy and Information Presentation) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

ความหมายและความสําคญัของสารสนเทศและการรูส้ารสนเทศ ความตอ้งการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศและการจดัระเบยีบ การสบืคน้

สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอา้งถงึและการเขยีนบรรณานุกรม 

 The definition and the importance of information and information literacy, information needs 

and information seeking, information sources and information services, information resources and 

organization, information  searching, information evaluation, information presentation, citation and 

bibliography writing. 

011100  มนุษยก์บัปรชัญา       3(3-0-6) 

  (Man and Philosophy) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ศกึษาใหเ้ขา้ใจความหมาย คุณค่า เหตุทีม่า กําเนิด วธิกีาร จุดมุง่หมายและขอบขา่ยของปรชัญา 

เปรยีบเทยีบปรชัญากบัศาสตรอ์ื่นๆ ตลอดจนแนวคดิว่าดว้ยสถานภาพ ภาระหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ 

ความหมายและจดุมุง่หมายของมนุษย ์

 The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy 

in comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in society and the 

universe, responsibilities, meanings and ultimate aims. 

013110  จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั       3(3-0-6) 

  (Psychology and Daily Life) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 จติวทิยากบัการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั บุคลกิภาพ แรงจงูใจและอารมณ์ ความเครยีด สุขภาพ

กายและสุขภาพจติ สงักปัเกีย่วกบัตน การควบคุมตนเองและการตดัสนิใจ ความเขา้ใจเรือ่งเพศ การ
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

เสรมิสรา้งมติรภาพ การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การแต่งงานและสมัพนัธภาพทีส่นิทสนม การทํางานและเวลา

ว่าง 

 Psychology and application in daily life. Personality. Motivation and emotion. Stress. 

Physical and mental health. Self-concept. Personal control and decision making. Sexuality. Making 

friends. Being part of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

050100  การใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 

  (Usage of The Thai Language) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

057136  กีฬา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชีวิต   3(1-6-0) 

  (Sport, Health, Fitness and Wellness Development) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 สุขภาพ หลกัการดกูฬีา การเลอืกกจิกรรมการออกกําลงักายทีเ่หมาะสมกบัตนเองและการใช้

ชวีติประจาํวนั การฝึกทกัษะขัน้พืน้ฐานทางการกฬีาและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย การเล่นกฬีาและ

การออกกําลงักาย รวมทัง้การดแูลตนเองเพื่อการมสีุขภาพทีด่แีละการพฒันาคุณภาพชวีติ 

 Heanth, principle of sports. Select of sport activities exercise for health and everyday living. 

Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self care 

for health and wellness development. 

154104  การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 

  (Environmental Conservation) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ปญัหาในการจดัการ และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่เน้นในเรือ่ง ดนิ ปา่ไม ้ น้ํา แร่ 

สตัวป์า่ มนุษย ์ พลงังานธรรมชาต ิ ทวิทศัน์ธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรกัษ์และ

มาตรการในการอนุรกัษ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation 

measures necessary for Thailand. 

176100  กฎหมายและโลกสมยัใหม่      3(3-0-6) 

  (Law & Modern World) 
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  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคมระหว่าง

ประเทศ กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่ และกฎหมายกบัสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดบัทอ้งถิน่ ระดบั

สงัคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภวิตัน์ ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาจากกรณศีกึษาต่างๆ เกีย่วกบั

กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and 

modern world. 

603200  บรรจภุณัฑใ์นชีวิตประจาํวนั      3(3-0-6) 

  (Packaging in Daily Life) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี   

 ความสาํคญัและหน้าทีข่องบรรจภุณัฑ ์ วสัดุในการบรรจุ วสัดุธรรมชาตเิพื่อการบรรจ ุ รปูแบบของ

บรรจภุณัฑ ์ บรรจภุณัฑก์บัการออกแบบ บรรจุภณัฑเ์พื่อการโฆษณาและการตลาด บรรจุภณัฑก์บั

สิง่แวดลอ้ม การกําจดัเศษบรรจภุณัฑเ์หลอืใช ้การนํากลบัมาใชใ้หมข่องบรรจุภณัฑ ์ความปลอดภยัในการใช้

บรรจภุณัฑ ์และการพฒันาบรรจภุณัฑ ์ 

 Importance and function of packaging, packaging materials, natural materials for packaging, 

packaging form, packaging and design, packaging for advertising and marketing, packaging and 

environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging, safety in packaging utilisation 

and packaging development. 

702101  การเงินในชีวิตประจาํวนั      3(3-0-6) 

  (Finance for Daily Life) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 สาํรวจสุขภาพทางการเงนิของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบรหิารรายได ้

รายจ่าย และภาระหน้ีสนิ การประกนัความเสีย่ง รูจ้กัการใหเ้งนิทาํงาน การวางแผนภาษ ี การเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อความสุข  กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงนิ 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, 

and debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, 

Preparing for happiness and case study of financial planning. 

703103  การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

  (Introduction to Entrepreneurship and Business) 
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  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกจิ       

คุณลกัษณะและแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ หลกัการ

จดัการ การจดัการดา้นการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษ ีกฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่างประเทศ และ

จรยิธรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities.  The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 

business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 

production management, financial management, accounting, taxation, business law, international 

business and business ethics for entrepreneur. 

751100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6) 

  (Economics for Everyday Life) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ ทฤษฎรีาคาและการผลติเบือ้งตน้ รายไดป้ระชาชาต ิ และ

การว่าจา้งทาํงาน การคลงัของรฐับาล การเงนิและการธนาคาร ปญัหาเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

 Basic concepts in economics. Elementary theories of price and production. National income 

and employment. Public finance. Money and banking. Contemporary economic problems. 

851100  การส่ือสารเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  (Introduction to Communication) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ศกึษาแนวคดิดา้นการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร   หน้าทีแ่ละบทบาทของการสื่อสารมวลชน   สือ่

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสงัคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society.  

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 

201110  คณิตศาสตรบ์รูณาการ      3(2-2-5) 

  (Integrated Mathematical Sciences) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 
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 คอมพวิเตอรใ์นชวีติประจาํวนั คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ ในปรากฏการณ์ต่างๆ การประยกุต์

คณติศาสตร ์ สถติแิละคอมพวิเตอรใ์นวชิาการ กระบวนการแกป้ญัหาโดยใชค้ณติศาสตร ์ สถติ ิ และ

คอมพวิเตอร ์กระบวนวชิาน้ีสาํหรบันกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

 Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics, 

statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics, 

statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 

201111  โลกแห่งวิทยาศาสตร ์       3(3-0-6) 

  (The World of Science) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ธรรมชาตแิละววิฒันาการของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ระบบสุรยิะ การสงัเกตดาวเคราะหแ์ละ

ดวงจนัทรใ์นปจัจบุนั ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของ

โลก ความอุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ ประเดน็ทางสงัคมรว่มสมยัในดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมนุษย ์กระบวนวชิาน้ีอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern 

observations of planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, 

atmosphere and biosphere. Abundance, distribution and utilization of natural resources. 

Contemporary social issues in science and society. Enrollments are not permitted for non- science-

based students. 

- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3    หน่วยกิต 

201191  การพฒันาคณุภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม    2(0-6-0) 

  (Students Quality Development Through Activities) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนักศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบ การณ์

ชวีติต่างๆทีถู่กจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบทีด่ทีีท่าํใหน้กัศกึษามสี่วนรว่ม

ในช่วงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลยั กจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถทาํใหน้กัศกึษาประยกุตใ์ชก้าร

เรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆไปพฒันาในดา้นเกี่ยวกบัการสรา้งจติสาํนกัทีด่ ี ตระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์

มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการทาํงานเป็นทมี มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช ้ เป็นแบบอย่างใน

การดํารงชพีในอนาคต ไดอ้ยา่งมคีวามสุขทัง้รา่งกายและจติใจพรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สาํนึกและรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง และสงัคม 
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 Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of 

personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based 

economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or 

private organizations. 

201192  ดอยสเุทพศึกษา       1(0-3-0) 

  (Doi Suthep Study) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี  

ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา มติทิางชวีภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชวีภาพ มติทิางสงัคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และมติทิางการอนุรกัษ์ : 

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ การฟ้ืนฟูป่าและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ความสมัพนัธร์ะหว่างดอยสุเทพกบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and 

biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, 

forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University.  

057121  ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  (Football for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล 

การเล่นฟุตบอลในตําแหน่งต่าง ๆ การประยกุตเ์ล่นกฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่าง ๆ กตกิาทัว่ไปในการเล่น

กฬีาฟุตบอล การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนัฟุตบอลในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์

และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล  

The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to 

play in each position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football 

competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of 

Football game are involved.  

057122  ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย     1(0-3-0) 

  (Swimming for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นร่างกายในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชส้่วนต่าง ๆ ของรา่งกายในการว่ายน้ําท่าต่าง ๆ การช่วยเหลอืผูไ้ดร้บั
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อนัตรายต่าง ๆ จากการว่ายน้ํา การวเิคราะหท่์าทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขา้รว่มการ

แขง่ขนัว่ายน้ําในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีนกฬีาว่ายน้ํา   

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath 

under water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from 

swimming. Apply in Swimming game. Analyze and participate the Swimming competition 

tournaments. The advantageous, manners and regulations of Swimming game are involved.   

057123  วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  (Volleyball for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

วอลเลยบ์อล การวอลเลยบ์อลในตําแหน่งต่าง ๆ การใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายในการเล่น

วอลเลยบ์อล กตกิาทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกฬีาวอลเลยบ์อลใน

รปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบั ต่าง ๆ  

ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีนกฬีาวอลเลยบ์อล   

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to 

play each positions and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Vooleyball 

game. Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, 

manners, regulations and scoring system of Volleyball game are involved.    

057125  กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

         (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี  

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกจิกรรมเขา้จงัหวะ การเคลื่อนไหวของรา่งกายใน

ลกัษณะต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ี การเตน้ราํพืน้เมอืงของประเทศ

ต่าง ๆ การเตน้ลลีาศในจงัหวะต่าง ๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหท่์าทาง

การเตน้ลลีาศจงัหวะต่าง ๆ การรว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่าง ๆ   

The principles of exercise for health by playing Rhythmic activity. Body movements with the 

music. Folk dances and social dances. Social manner and dancing's regulations. Anylyze the type 

of social dances. Participate and organize the social dance party.   

057126    บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

        (Basketball for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 
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  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่าง ๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการ

เล่นบาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ล่นกฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั

บาสเกตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนับาสเกตบอลในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่น

และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาบาสเกตบอล 

The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How 

to play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and 

participate the basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system of basketball game are involved.  

 

057127  แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  (Badminton for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมนิตนั การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมนิตนั การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเขา้ตลีกูแบดมนิตนัในลกัษณะต่าง ๆ กตกิา

แบดมนิตนัทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยกุตเ์ล่นกฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่าง ๆ 

การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัแบดมนิตนั และการเขา้รว่มแขง่ขนัแบดมนิตนัในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั 

The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How 

to hold the recquet and movements to hit the shuttlecock. Apply in playing badminton game. 

Analyze and participate the badminton competition tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system & service of badminton game are involved.   

057128  เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  (Tennis for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี   

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส 

การจบัไม ้ และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตลีกูเทนนิสในลกัษณะต่าง ๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีาเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทนนิสในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิส

และการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเทนนิสในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีน

กฬีาเทนนิส  
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The principles of exercise for health by playing tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the recquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and 

participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system & service of Tennis game are involved.  

057129  เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  (Table Tennis for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิส การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ใน

กฬีาเทเบิล้เทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตเีทเบิล้เทนนิสในลกัษณะต่าง ๆ กตกิา

ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาเทเบิล้เทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิสในรปูแบบต่าง ๆ การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสและการเขา้รว่มแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทีีด่ใีนกฬีาเทเบิล้เทนนิส 

The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How 

to hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. 

Analyze and participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system of Table tennis game are involved.   

057130  กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย     1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี   

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีากอลฟ์ 

การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายในการตกีอลฟ์ในลกัษณะต่าง ๆ กตกิาการเล่นกอลฟ์ทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีากอลฟ์ การประยกุตเ์ล่นกฬีากอลฟ์ในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหท่์าทางในการตกีอลฟ์

และการเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์ในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีา

กอลฟ์ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play 

Golf, stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply in 

playing Golf game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The 

advantageous, manners, regulations and scoring system of Golf game are in volved.  

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  

- วิชาแกน 32 หน่วยกิต 
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202111  ชีววิทยา 1        4(3-3-6) 

  (Biology 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ เซลล ์ พนัธุศาสตร ์ พนัธุศาสตรป์ระชากรและแนวคดิเชงิ

ววิฒันาการ ประวตัศิาสตรว์วิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

203111  เคมี 1         3(3-0-6) 

  (Chemistry 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ อุณหพลศาสตร์

เชงิเคม ีเคมไีฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแขง็ สารละลาย กรด -เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเ์ชงิ

เคม ี

 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, 

chemical thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic 

equilibrium, chemical kinetics. 

203113  เคมี 2         3(3-0-6) 

  (Chemistry 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 203111 

 ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชินั สารประกอบโคออรด์เินชนั เคมนิีวเคลยีร ์ สารประกอบ

อนิทรยี ์สารชวีโมเลกุล เคมกีบัสิง่แวดลอ้ม เคมใีนชวีติประจาํวนั 

 Representative elements and transition metals, coordination compounds, nuclear chemistry, 

organic chemistry, biomolecules, chemistry and environment, chemistry in the daily life. 

203115  ปฏิบติัการเคมี 1       1(0-3-0) 

  (Chemistry Laboratory 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพรอ้ม 203111 

 ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสบายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานิก และเซลล์

ความเขม้ขน้ ค่าคงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลกัการลดลงของจดุเยอืกแขง็ โครงสรา้งผลกึ 

การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยน้ํา ค่าผลคณูการ

ละลาย จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ีและการทดลองพเิศษ 
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 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas 

constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-

base and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, 

and special experiment. 

203117  ปฏิบติัการเคมี 2       1(0-3-0) 

  (Chemistry Laboratory 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 203115 และ ลงทะเบียนเรียนพรอ้ม 203113 

 การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพของแคตไอออนและแอนไอออนชนิดต่างๆ สารประกอบโค-ออรด์เินชนัเลข

ออกซเิดชนัของแวเนเดยีม การวเิคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์ การทดสอบสารชวีโมเลกุล การเตรยีมสารซกัฟอก 

การวเิคราะหน้ํ์าเสยี การวเิคราะหส์ารทีอ่าจทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ อทิธพิลของอุณหภมูทิีม่ต่ีอการละลายของ

เกลอื และการทดลองพเิศษ 

 Qualitative analysis of various cations and anions, coordination compounds, oxidation 

states of vanadium, organic chemistry analysis, biomolecules analysis, detergents preparation, 

wastewater analysis, analysis of carcinogenic substances, effects of temperature on the solubility of 

salts and special experiment. 

206111  แคลคลูสั 1        3(3-0-6) 

  (Calculus 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ การหาปรพินัธแ์ละการประยกุต ์ สมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง และการ

ประยกุต ์

Derivatives and applications, integration and applications, first-order differential equations 

and some applications. 

206112  แคลคลูสั 2        3(3-0-6) 

  (Calculus 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 206111 

 สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัสอง ฟงักช์นัหลายตวัแปร ปรพินัธห์ลายชัน้ และอนุกรมอนนัต์ 

Linear second-order differential equations of several variables, multiple integrals and infinite 

series. 

207117  ปฏิบติัการฟิสิกส ์1       1(0-3-0) 

  (Physics Laboratory 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 
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 กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ยการ

ทดลองต่างๆ ทางดา้นกลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ คลื่น ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์ และฟิสกิสย์คุ

ใหม่ 

 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern 

physics. 

207118  ปฏิบติัการฟิสิกส ์2       1(0-3-0) 

  (Physics Laboratory 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207117 

 กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการทดลอง และการวเิคราะหผ์ลการทดลองในวชิาฟิสกิส์

พืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ย การทดลองต่าง ๆ ทางดา้นกลศาสตร ์อุณหพลศาสตร ์คลืน่ ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็ 

ทศันศาสตร ์และฟิสกิสย์คุใหม่ 

 Laboratory course dealing with experimental techniques and analysis of experimental 

results in basic physics consisting of various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, 

electricity, magnetism, optics and modern physics. 

207187  ฟิสิกส ์1        3(3-0-6) 

  (Physics 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละภาพรวมของฟิสกิส ์ กลศาสตร ์ การกวดัแกว่งและคลื่น อุณหพล

ศาสตร ์ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั ทศันศาสตร ์และ ฟิสกิสย์คุใหม ่

 Natures of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits, optics and modern physics. 

207198  ฟิสิกสม์ูลฐาน  2       3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207187  

 เวกเตอรเ์บือ้งตน้  จลนศาสตร ์  วตัถุแขง็เกรง็  การสัน่และฟิสคิลัเพนดลูมั  กลศาสตรข์องไหล  

สมบตัเิชงิความรอ้นของสสาร  ทบทวนแนวคดิพืน้ฐานทางอุณหพลศาสตร ์ กฎขอ้ทีห่น่ึงของอุณหพลศาสตร ์ 

กฎขอ้ทีส่องและขอ้ทีส่ามของอุณหพลศาสตร ์ และ แผนผงัเฟสและการเปลีย่นเฟส 

 Basic vectors, kinematics, rigid body, oscillation and physical pendulum, fluid mechanics, 

thermal properties of matter, review basic concepts of thermodynamics, the first law of 
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thermodynamics, the second law and the third law of thermodynamics, and phase diagrams and 

phase transition. 

207199  ฟิสิกสม์ูลฐาน  3       3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics 3) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207187   

 คลื่นกล  ไฟฟ้าสถติ  แมเ่หลก็สถติ  การเหน่ียวนําไฟฟ้า  สมการแมกซเ์วลลแ์ละคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า  

ทศันศาสตร ์ และ ฟิสกิสย์คุใหม่ 

 Mechanical wave, electrostatics, magnetostatics, electric induction, Maxwell’s equations and 

electromagnetic wave, optics, and modern physics. 

208263  สถิติเบื้องต้น        3(3-0-6) 

  (Elementary Statistics) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสถติ ิ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นการประมาณ

และการทดสอบสมมตุฐิานพารามเิตอรต่์างๆ โดยใชส้ถติ ิZ, t, X2 และ F ประยกุตไ์คสแควร ์การวเิคราะห์

ความแปรปรวน การถดถอยและสหสมัพนัธ ์

 Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation 

and test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test,x2 test and F-

test Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 

- วิชาเอก 68 หน่วยกิต 

 -วิชาเอกบงัคบั  

203475  สมบติั กระบวนการทาํผลิตภณัฑแ์ละการประยกุตข์องพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 

  (Properties Processing and Applications of Polymers) 

 เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 203104 และ 203108 ; หรอื 203111 และ 203115 ; และ 210201 

 กระบวนการการเกดิพอลเิมอร ์ การหาลกัษณะเฉพาะของพอลเิมอร ์ สนัฐานวทิยาและ โครงสรา้ง

จลุภาค อุณหภูมทิรานซชินั ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและสมบตั ิกระบวนการทาํผลติภณัฑข์องพอลเิมอร ์

การประยกุตข์องพอลเิมอร ์รวมถงึแนวโน้มสมยัใหม ่พอลเิมอรใ์นวสัดุผสม 

 Polymerisation processes; polymer characterisation, morphology and microstructure; 

transition temperatures; structure-property relationships; polymer processing; applications of 

polymers, including an overview of modern trends; polymers in composite materials. 
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206267  ระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร ์1      3(3-0-6) 

  (Mathematical Method 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 บทนําสู่สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ทบทวนสมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง สมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบั

สองและอนัดบัสงู สมการเอกพนัธแ์ละสมการไมเ่อกพนัธท์ีม่สีมัประสทิธิค์งที ่ ผลเฉลยอนุกรมสําหรบัสมการ

เชงิอนุพนัธอ์นัดบัสอง ฟงัก์ชนัชนิดพเิศษ พหุนามแอรม์ติ พหุนามเลอจองด ์และฟงักช์นัเบสเซล สมการเชงิ

อนุพนัธย์อ่ย ระเบยีบวธิขีองการแยกตวัแปร ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข รากของฟงักช์นั การอนิทเิกรตและการ

หาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

 Introduction to ordinary differential equations. Review of first order differential equations. 

Second order and higher order differential equations: homogeneous and nonhomogeneous 

equations with constant coefficients, series solution for second order linear equations. Special 

functions: Hermite polynomial, Legendre polynomial and Bessel functions. Partial differential 

equations: method of separation of variables. Numerical methods: roots of functions, numerical 

integration and differentiation, numerical solution of ordinary differential equations. 

207205  ไฟฟ้าและแม่เหลก็       3(3-0-6) 

  (Electricity and Magnetism) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207118 ; และ 207188 หรอื 207199 ; และ 206112 

 ไฟฟ้าสถติ แมเ่หลก็สถติและการเหน่ียวนําแมเ่หลก็ไฟฟ้า คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และ

หลกัการของเครือ่งมอืทางแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

 Electrostatics, magnetostatics and electromagnetic induction, electromagnetic waves, 

electric circuits and principle of electromagnetic instruments. 

207312  อิเลก็ทรอนิกสม์ูลฐาน       3(2-3-4) 

  (Fundamental Electronics) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207205 

 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า อุปกรณ์จากสารกึง่ตวันํา วงจรขยายสญัญาณ การออกแบบไบแอสและ

การขยายสญัญาณขนาดเลก็ วงจรออสซลิเลเตอร ์วงจรสวทิชงิ วงจรขยายโอเปอเรชนันลั พชีคณติบลูนิและ

ระบบเลขฐานสอง และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบ 

 Circuit analysis, semiconductor devices, amplifier circuits, bias design and small signal 

amplifiers, oscillators circuits, switching circuits, operational amplifier circuits, Boolean algebra and 

binary system and electronic devices and systems. 
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210201  วสัดศุาสตรเ์บือ้งต้น       3(3-0-6) 

  (Introduction to Materials Science) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207104 หรอื 207187 

 บทนําเกีย่วกบัวสัดุศาสตร ์ เป็นวตัถุดบิและทรพัยากรพลงังาน ชนิดของวสัดุ โครงสรา้งของวสัดุ

สมบตัขิองวสัดุ ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งจลุภาคและสมบตัขิองวสัดุ การประดษิฐว์สัดุ การเลอืก และ

ออกแบบวสัดุ 

 Introduction to materials science, raw materials and energy resources, types of materials, 

the structure of materials, properties of materials, relationship between microstructure and 

properties of materials, fabricating in materials and materials selection and design. 

210202  โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์     3(3-0-6) 

  (Crystal Structure and Imperfections) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207104 และ 207108 ; หรอื 207187  

 แลตทซิและระบบผลกึ สมมาตร ทศิทางและระนาบผลกึ แลตทซิส่วนกลบั กฎของแบร็กกแ์ละการ

ประยกุต ์ ความไมส่มบูรณ์เบือ้งตน้ ความไมส่มบูรณ์แบบจดุ ดสิโลเคชนั ความไม่สมบรูณ์เชงิระนาบ ความ

ไมส่มบูรณ์เชงิปรมิาตร การตรวจสอบความไมส่มบรูณ์ ผลของความไมส่มบรูณ์ทีม่ต่ีอสมบตัขิองวสัดุ 

 Lattice and crystal system, symmetry, crystallographic directions and planes, reciprocal 

lattice, Bragg’s law and applications, fundamental of imperfections, point imperfections, 

dislocations, planar imperfections, volume imperfections, imperfection examination, effect of 

imperfections on properties of materials. 

210204  สมดลุเฟสและจลนพลศาสตรข์องวสัด ุ    3(3-0-6) 

  (Phase Equilibria and Kinetics of Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207188 หรอื 207198  

 ทบทวนเรือ่งอุณหพลศาสตร ์ สมดุลเฟสในระบบหน่ึงส่วนประกอบ สมดุลเฟสในระบบหลาย

ส่วนประกอบ การแพรใ่นวสัดุ และ จลนพลศาสตรข์องการเกดินิวเคลยีสและปฏกิริยิา 

 Review of thermodynamics, phase equilibria in one-component systems, phase equilibria in 

multi-component systems, diffusion in materials and kinetics of nucleation and reactions. 

210207  การแปลงเฟสในวสัด ุ       3(3-0-6) 

  (Phase Transformation in Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 โครงสรา้งจลุภาคของวสัดุ การสงัเกตและการจาํแนกเชงิปรมิาณของโครงสรา้งจลุภาค การพฒันา

ของโครงสรา้งจลุภาค แผนภาพเฟส แผนภาพเฟสไตรภาค และ การแปลงเฟสในวสัดุ 
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 Microstructures of materials, observation and quantification of microstructures, development 

of microstructures, phase diagrams, ternary phase diagrams and phase transformation in materials.   

210221  กระบวนการผลิตวสัด ุ       3(3-0-6) 

  (Materials Processing) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 บทนําเกีย่วกบักระบวนการผลติวสัดุ การเตรยีมวตัถุดบิ กระบวนการเตรยีมผง  เทคนิคการขึน้รปู

ของวสัดุ กระบวนการเชงิความรอ้น กระบวนการขัน้สําเรจ็  และ แบบจาํลองและมาตรฐาน

กระบวนการผลติวสัดุ 

 Introduction to materials processing, raw materials preparation, powder processing, forming 

techniques of materials, thermal processing, finishing and materials processing models and 

standard. 

210251  สมบติัเชิงกล ความร้อน และแสง ของวสัด ุ   3(3-0-6) 

  (Mechanical, Thermal and Optical Properties of materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207188 ; หรอื 207198 และ 207199 

 บทนําสู่สมบตัเิชงิกลของวสัดุ แนวคดิเกีย่วกบัความเคน้และความเครยีด ทฤษฎแีละการทดสอบ

เชงิกล ความเสยีหายในวสัดุ กลไกการทําใหเ้หนียวในวสัดุ การออกแบบทางวศิวกรรมของวสัดุ สมบตัเิชงิ

ความรอ้นของวสัดุ สมบตัเิชงิแสงของวสัดุ และสมบตัอิะคสูตกิของวสัดุ 

 

 Introduction to mechanical properties of materials, concept of stress and strain, theory and 

mechanical testing, failure in materials, toughening mechanism in materials, engineering design for 

materials, thermal properties of materials, optical properties of materials and acoustic properties of 

materials. 

210275  ปฏิบติัการวสัดศุาสตร ์1      1(0-3-0) 

  (Materials science Laboratory 1) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207188 หรอื 207198 

 ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวสัดุ โครงสรา้งผลกึ ความบกพรอ่งในผลกึ สมดุลเฟส สมบตัทิาง

แสงของวสัดุ  และสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุ  

 Safety in materials laboratory, crystal structure, defects, phase equilibrium, optical 

properties and thermal properties of materials. 
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210276  ปฏิบติัการวสัดศุาสตร ์2      1(0-3-0) 

  (Materials Science Laboratory 2) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210275 

 การสงัเคราะหแ์ละกระบวนการผลติเซรามกิขัน้สงู การขึน้รปู  การเผาผนึกในสถานะของแขง็ และ

การวดัสมบตัทิางกายภาพของเซรามกิ  การแตกหกัและโครงสรา้งทางจลุภาคของแกว้ การทําใหแ้ขง็ขึน้ของ

วสัดุเหนียว  การทดสอบการกระแทกในวสัดุ และความแขง็แรงเชงิดงึของวสัดุ 

 Synthesis and processing of advanced ceramics, forming, solid state sintering and physical 

properties of ceramics, fracture and microstructure of glasses, work hardening of ductile materials, 

impact testing and tensile strength testing. 

210315  เทคนิคการหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ    3(3-0-6) 

  (Materials Characterization Techniques) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210202 ; และ 207188 ; หรอื 207198 และ 207199 

 สเปกโทรสโกปีเชงิทศันศาสตรแ์ละรงัสเีอก็ซ ์ เทคนิคการสัน่พอ้ง การเลีย้วเบนของรงัสเีอก็ซ ์ จลุ

ทรรศนศาสตรอ์เิลก็ตรอน  ระเบยีบวธิทีีม่พีืน้ฐานมาจากการสปตัเตอรงิหรอืปรากฏการณ์การกระเจงิ 

สเปกโทรเมตรเีชงิอเิลก็ตรอน  ระเบยีบวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิความรอ้น และ การหาลกัษณะเฉพาะของผง   

 Optical and X-ray spectroscopy, resonance techniques, X-ray diffraction, electron 

microscopy, methods based on sputtering or scattering phenomena, electron spectrometry, thermal 

analysis methods and powder characterization. 

210331  วสัดผุสม        3(3-0-6) 

  (Composite Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 ลกัษณะเฉพาะโดยทัว่ไปของวสัดุผสม แบบจาํลอง การวเิคราะห ์ และการออกแบบวสัดุผสม วสัดุ

ผสมพอลเิมอร-์เมทรกิซ ์ วสัดุผสมโลหะ-เมทรกิซ ์ วสัดุผสมเซรามกิ-เมทรกิซ ์ วสัดุผสมคารบ์อน-คารบ์อน 

วสัดุผสมไฮบรดิ วสัดุผสมนาโน  และวสัดุผสมเชงิโครงสรา้ง 

 General characteristics of composites. Composite modeling, analysis and design. Polymer-

matrix composites. Metals-matrix composites. Ceramic-matrix composites. Carbon-carbon 

composites. Hybrid composites. Nanocomposites and structural composites. 

210343  เซรามิกและแก้ว       3(3-0-6) 

  (Ceramics and Glasses) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 
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 บทนําสู่เซรามกิ กระบวนการผลติเซรามกิ โครงสรา้งของเซรามกิ สมบตัต่ิางๆของเซรามกิ บทนําสู่

แกว้ โครงสรา้งของแกว้ สมบตัต่ิางๆ ของแกว้ 

 Introduction to ceramics, fabrication processes of ceramics, structure of ceramics, 

properties of ceramics, introduction to glasses, structures of glasses and properties of glasses. 

210351  สมบติัเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ของวสัด ุ     3(3-0-6) 

  (Electrical and Magnetic Properties of Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 หรอื 207188 ; หรอื 207198 และ 207199 

 การเคลื่อนทีข่องประจใุนของแขง็   สมบตัไิดอเิลก็ตรกิ  ผลเชงิแสงเน่ืองจากไฟฟ้า  และ วสัดุ

แมเ่หลก็เฟรโ์รและเฟรร์ ิ

 Charge transport in solids, dielectric properties, electro-optical effects and ferro-and ferri-

magnetic materials. 

210355  เทคโนโลยีสารก่ึงตวันํา      3(3-0-6) 

  (Semiconductor Technology) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 207210 หรอื 207205 

 บทนําและประวตัขิองเทคโนโลยสีารกึง่ตวันํา ชนิดและสมบตัขิองวสัดุกึง่ตวันํา พืน้ฐานฟิสกิสส์ถานะ

ของแขง็ พนัธะและแถบพลงังานของสารกึง่ตวันํา การขนส่งพาหะ อุปกรณ์สารกึ่งตวันํา การก่อเกดิฟิลม์

หนาและฟิลม์บาง การประยุกตใ์นเทคโนโลยสีารกึง่ตวันํา 

 Introduction and history of semiconductor technology, types and properties of 

semiconductors, basic in solid-state physics, bonds and energy bands in semiconductors, carrier 

transport, semiconductor devices, thick and thin film formation and applications in semiconductor 

technology. 

210374  ปฏิบติัการโรงงานกลสาํหรบันักศึกษาวสัดศุาสตร ์   1(0-3-0) 

  (Workshop for Materials Science Students) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 3 ; สาํหรบันักศึกษาวสัดศุาสตร ์

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัโรงงานกล เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละความปลอดภยั  การตดั  การสรา้งรปู  

การต่อ  การตกแต่ง  การเชื่อม  และ การใชเ้ครือ่งจกัร 

 Introduction to workshop, tools and safety, cutting, shaping, joining, finishing, welding and 

machining. 

210375  ปฏิบติัการวสัดศุาสตร ์3      1(0-3-0) 

  (Materials Science Laboratory 3) 
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  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210276 

 การวดัขนาดอนุภาค  การวดัพืน้ทีผ่วิของผง  การวดัสมบตัทิางไฟฟ้า  การวดัสมบตัเิพยีโซอเิลก็

ตรกิ  กลอ้งจลุทรรศน์ และ การกดักรอ่นและการสกึหรอ 

 Particle size analysis, surface area analysis of powders, measurement of electrical 

properties, measurement of piezoelectric properties, microscope and corrosion and wear. 

210383  โลหะและโลหะผสม       3(3-0-6) 

  (Matals and Alloys) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210207 และ 210251 

 โครงสรา้งโลหะ กระบวนการผลติโลหะ โลหกรรมผง แผนภาพเฟสโลหะผสม ระบบเหลก็คารบ์อน 

วธิกีารทางความรอ้นเหลก็กลา้ เหลก็ท่อ โลหะผสมนอกกลุ่มเหลก็ และวธิกีารทางความรอ้น การเคลอืบผวิ 

และการตา้นทานการสกึหรอของโลหะ เหลก็กลา้ไรส้นิม และการกดักรอ่นของโลหะ 

 Metal structures, metal processing, powder metallurgy, alloys phase diagrams, iron-carbon 

system, heat treatment of steel, cast iron, nonferrous alloys and heat treatment, surface coating 

and wear resistance of metals, stainless steel and corrosion of metals. 

210496  สมัมนาทางวสัดศุาสตร ์      1(1-0-2) 

  (Seminar in Materials Science) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 4 

 การบรรยายโดยวทิยากรรบัเชญิของสาขาวชิา การนําเสนอขอ้มลูและอภปิรายในเรือ่งทีน่กัศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืปญัหาพเิศษ การใหล้าํดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

(Unsatisfactory: U) 

 Seminar, in which special guests will be invited to lead discussions. Self-study reports on 

the current research topics or presentation of the student’s special work. Grading will be given on 

satisfactory or unsatisfactory basis. 

210497  สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 

  (Cooperative Education) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 4 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

นกัศกึษาตอ้งไปทาํงานทีเ่กี่ยวกบัวสัดุศาสตรใ์นสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห ์

มกีารทํารายงานและการสอบปากเปล่า ภายใตก้ารควบคุมดแูลของหวัหน้างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสถาน

ประกอบการและผูส้อนจากมหาวทิยาลยั การใหล้ําดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเ่ป็นที่

พอใจ (Unsatisfactory: U)  
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

Students are required to work in materials science related in the organization for about 16 

weeks. A proper written report and oral examination are required under supervision in charge 

trainer at the organization and instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory 

and unsatisfactory basis. 

210499  การค้นคว้าอิสระ       3(0-9-0) 

  (Independent Study) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 4 

 นกัศกึษาแต่ละคนจะเลอืกหวัขอ้ทาํงานวจิยัเบือ้งตน้ นกัศกึษาตอ้งเขยีนรายงานและสอบปากเปล่า

ดว้ย   การใหล้าํดบัขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเ่ป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory: U) 

 Each student will undertake an elementary research problem. A written report and oral 

presentation are required. Grading will be given on satisfactory and unsatisfactory basis. 

  -วิชาเอกเลือก 

210408  หวัข้อพิเศษทางวสัดศุาสตร ์      3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Materials Science) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 4 

 การศกึษาหวัขอ้ทางวสัดุศาสตรเ์พิม่เตมิทีไ่มอ่ยูใ่นเน้ือหากระบวนวชิาทีเ่รยีน ซึง่อาจเลอืกจากเรือ่ง

ทีน่่าสนใจเกดิขึน้ทัว่โลกในปจัจบุนั 

 Selected topics in materials science not included in the regular courses are studied. These 

topics may be chosen from current topics of world wide interest. 

210424  การตกผลึกและการเติบโตของผลึก     3(3-0-6) 

  (Crystallization and Crystal Growth) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210204 และ 210221 

 บทนําสู่การตกผลกึและการเตบิโตของผลกึ การเตบิโตของผลกึจากสารหลอมเหลว การเตบิโตของ

ผลกึจากสารละลาย การเตบิโตของผลกึจากเฟสทีเ่ป็นไอ และการเตบิโตของผลกึและเทคโนโลย ี

 Introduction to crystallization and crystal growth, crystal growth from melt, crystal growth 

from solution, vapor-phase growth and crystal growth and technology. 

210425  กระบวนการผลิตวสัดขุ ัน้สงู      3(3-0-6) 

  (Advanced Materials Processing) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210221 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

บทนําเกีย่วกบักระบวนการผลติวสัดุข ัน้สงู กระบวนการผลติผลกึเชงิเดีย่ว  กระบวนการผลติวสัดุ

หลายชัน้ กระบวนการผลติวสัดุพรนุ กระบวนการผลติวสัดุนาโน กระบวนการผลติวสัดุฉลาด กระบวนการ

ผลติวสัดุชวีภาพ กระบวนการผลติวสัดุในระบบกลไฟฟ้าจลุภาค   กระบวนการผลติวสัดุแบบสะอาดและ

ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และ เทคนิคการทดสอบวสัดุแบบไมท่ําลาย 

Introduction to advanced materials processing, single crystal processing, multilayer 

materials processing, porous materials processing, nanomaterials processing, smart materials 

processing, biomaterials processing, materials processing for Micro-Electro-Mechanical Systems, 

clean and green materials processing and non-destructive testing techniques. 

210432  วสัดแุปรใช้ใหม่       3(3-0-6) 

  (Recycled Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 หรอื ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ของเสยี และผลพลอยได ้ การแปรใชใ้หม ่ การก่อสรา้งแบบยัง่ยนื วสัดุ

ทดแทนปนูซเีมนต ์มวลรวมของคอนกรตีทีแ่ปรใชใ้หม่ 

 Environmental impact of waste and by-products. Recycling, sustainable construction, 

cement replacement materials, recycled concrete aggregate. 

210433  ซีเมนตแ์ละคอนกรีต       3(3-0-6) 

  (Cements and Concrete) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 วตัถุดบิและวธิกีารผลติปนูซเีมนต ์ องคป์ระกอบทางเคมแีละสารประกอบ สมการของโบก ชนิดของ

ซเีมนตแ์ละความสมัพนัธก์บัสมบตัขิองคอนกรตี  วธิกีารทดสอบและคุณสมบตัมิาตรฐาน 

 Raw materials and cement production, chemical compositions and compounds, Bogue’s 

equation, cement types and their relations to concrete properties and test methods and standard 

specifications.   

210434  วสัดนุาโนเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  (Introduction to Nanomaterials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 แนวคดิพืน้ฐานของวสัดุนาโนและนาโนเทคโนโลย ี สมบตัเิคมเีชงิฟิสกิสข์องพืน้ผวิของแขง็ อนุภาค

นาโน ลวดนาโนและแท่งนาโน ฟิลม์นาโน การประดษิฐโ์ครงสรา้งนาโนโดยวธิกีารทางฟิสกิส ์ การหา

ลกัษณะเฉพาะและสมบตัขิองวสัดุนาโน และ การประยกุตว์สัดุนาโน  
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Basic concepts of nanomaterials and nanotechnology, physical chemistry of solid surfaces, 

nanoparticles, nanowires and nanorods, nano films, nanostructures fabricated by physical 

techniques, characterization and properties of nanomaterials and applications of nanomaterials. 

210435  เส้นใยธรรมชาติและวสัดผุสมชีวภาพ     3(3-0-6) 

  (Natural Fibers and Biocomposite Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210201 

 เสน้ใยเสรมิแรงธรรมชาตสิําหรบัวสัดุผสม กระบวนการผลติเสน้ใยสาํหรบัการประยกุตเ์ชงิ

อุตสาหกรรม การยดึตดิของเสน้ใยและเมทรกิซใ์นวสัดุผสมเสน้ใยธรรมชาต ิ วสัดุผสมเสน้ใยธรรมชาตเิพื่อ

การประยกุตใ์นยานยนต ์ วสัดุผสมเสน้ใยธรรมชาตเิพื่อการประยกุตเ์ป็นสิง่ก่อสรา้ง เทอรโ์มเซทและเทอรโ์ม

พลาสตกิในวสัดุผสมชวีภาพ ตวัอยา่งของวสัดุผสมชวีภาพทีม่เีสน้ใยพชืเป็นองคป์ระกอบหลกั และ วสัดุผสม

ชวีภาพเพื่ออนาคต 

 Natural fiber as reinforcement for composites, processing of fiber for industrial applications, 

fiber-matrix adhesion in natural fiber composites, natural fiber composites for automotive 

applications, natural fiber composites for building applications, thermoset and thermoplastic 

biocomposites, examples of plant fiber-based biocomposites and biocomposites for the future. 

210436  วสัดชีุวภาพ        3(3-0-6) 

  (Biomaterials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210343 และ 210383 

 วสัดุชวีภาพและความเขา้กนัไดท้างชวีภาพ วสัดุชวีภาพประเภทโลหะ วสัดุชวีภาพประเภทเซรามกิ 

วสัดุชวีภาพประเภทพอลเิมอร ์วสัดุผสมชวีภาพ  

 Biomaterials and biocompatibility, metallic biomaterials, ceramic biomaterials, polymeric 

biomaterials and biocomposites. 

210443  กระบวนการประดิษฐส์าํหรบัเซรามิกขัน้สงู    3(3-0-6) 

  (Fabrication Processes for Advanced Ceramics) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210306 หรอื 210221 

 การเตรยีมผงละเอยีดมาก การอดัผง กระบวนการผลติทีอุ่ณหภมูสิงู และ กระบวนการขัน้สาํเรจ็ 

 The preparation of ultrafine powders, compaction of powder, high temperature processing 

and finishing. 

210445  วสัดเุซรามิกขัน้สงู       3(3-0-6) 

  (Advanced Ceramic Materials) 
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  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210221 และ 210343 

 กระบวนการประดษิฐเ์ซรามกิขัน้สงู การประยกุตใ์ชง้านเชงิหน้าทีแ่ละทางโครงสรา้งของเซรามกิขัน้

สงู และเทคโนโลยนีาโนสําหรบัเซรามกิขัน้สงู 

Fabrication of advanced ceramics, functional and structural applications of advanced 

ceramics and nanotechnology for advanced ceramics. 

210448  วสัดเุชิงทศันศาสตร ์       3(3-0-6) 

  (Optical Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210343  

 แกว้เชงิทศันศาสตร ์ การดูดกลนืและการทะลุผ่านในแกว้ ดรรชนีหกัเหและการกระจายในแกว้ การ

เปล่งแสง การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งโดยการเหน่ียวนําแสงในแกว้ วสัดุทศันศาสตรเ์ชงิไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิแสง และ การประยกุตแ์ละเทคโนโลยใีนปจัจบุนัของแกว้ 

 Optical glasses, absorption and transmission of glasses, refractive index and dispersion in 

glasses, photoluminescence, structural changes by photo-induced in glasses, electro-optic and 

optoelectronics materials and applications and up to date technologies of glasses. 

210453  การประยกุตข์องวสัดเุชิงไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  (Applications of Electrical Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210351 

 วสัดุตวันํา วสัดุไดอเิลก็ทรกิ วสัดุพโิซอเิลก็ทรกิและอเิลก็โทรสตรกิทฟี วสัดุไพโร อเิลก็ทรกิ วสัดุ

ไฟฟ้าแสง เซรามกิแมเ่หลก็ 

 Conducting materials, dielectric materials, piezoelectric and electrostrictive materials, 

pyroelectric materials, electro-optic materials and magnetic ceramics. 

210454  วสัดสุาํหรบัประยกุตท่ี์อณุหภมิูสงู     3(3-0-6) 

  (Materials for High Temperature Applications) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน นักศึกษาปีท่ี 4 ; หรอื 210251 และ 210351 

 เทคโนโลยทีีอุ่ณหภมูสิงู พฤตกิรรมเชงิกลของวสัดุทีอุ่ณหภมูสิงู โลหะผสมทีเ่จอืดว้ยโลหะอุณหภูมิ

สงู เซรามกิทนไฟ และ วตัถุดบิและสมดุลเฟส 

 High temperature technology, mechanical behaviour of materials at high temperature, high 

temperature metallic alloys, refractories ceramics and raw materials and phase-equilibrium. 

210462  วสัดศุาสตรข์องฟิลม์บาง      3(3-0-6) 

  (Materials Science of Thin Films) 
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  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210221 และ ลงทะเบียนเรียนพรอ้ม 210315 

 บทนําและบททบทวนวสัดุศาสตร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุญญากาศ เทคนิคการตกสะสมฟิลม์

บาง การก่อเกดิของฟิลม์ เอพแิทกซ ี การวดัความหนาของฟิลม์ การหาลกัษณะเฉพาะพืน้ผวิและโครงสรา้ง

จลุภาคของฟิลม์ การวเิคราะหท์างเคมขีองฟิลม์ 

 Introduction and review of materials science, vacuum science and technology, thin film 

deposition technique, film formation, epitaxy, measurement of film thickness, topographical and 

microstructural characterization of film and chemical analysis of film. 

210463  การเช่ือมต่อวสัด ุ       3(3-0-6) 

  (Joining of Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210303 หรอื 210383 

 บทนําสู่การเชื่อมต่อวสัดุ การเชื่อมต่อโลหะกบัโลหะผสม การเชื่อมต่อเซรามกิ การเชื่อมต่อพอลิ

เมอรแ์ละสารเชื่อมอุณหภมูติํ่า เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อในอเิลก็ทรอนิกสจ์ลุภาค การทดสอบและตรวจสอบ

รอยเชื่อมต่อ 

 Introduction to joining of materials, joining of metals and alloys, joining of ceramics, joining 

of polymers and low temperature adhesives, joining technologies in microelectronics, testing and 

examination of joints. 

210464  เทคโนโลยีการเคลือบผิวขัน้สงู      3(3-0-6) 

  (Advanced Surface Coating Technology) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210221 

 เทคโนโลยกีารเคลอืบผวิขัน้สงู การเตรยีมผวิสาํหรบัการตกสะสมผวิเคลอืบ ผวิเคลอืบตกสะสมจาก

เฟสทีเ่ป็นไอ ผวิพ่นเคลอืบดว้ยความรอ้น ผวิเคลอืบตกสะสมโดยเทคนิคอื่นๆ การประยกุตผ์วิเคลอืบขัน้สงู 

 Advanced surface coating technology, surface preparation for coating deposition, coating 

deposition from vapor phase, thermal sprayed coating, coating deposition by miscellaneous 

techniques and advanced coating applications. 

210465  วิทยาศาสตรพื์้นผิวและรอยต่อ      3(3-0-6) 

  (Surface and Interface Science) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 206112 และ 210201 

 โครงสรา้งอะตอมของพืน้ผวิ สมบตัทิางไฟฟ้าของพืน้ผวิและรอยต่อระหว่างผวิ อุณหพลศาสตรข์อง

พืน้ผวิและรอยต่อระหว่างผวิ การหาลกัษณะเฉพาะของพืน้ผวิและรอยต่อระหว่างผวิวทิยาศาสตรข์อง

คอลลอยด ์
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

 

 Atomic structure of surfaces, electronic properties of surface and interfaces, thermodynamic 

of surface and interfaces, characterising surfaces and interfaces and colloid science. 

210483  โลหกรรมเชิงกายภาพ       3(3-0-6) 

  (Physical Metallurgy) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210302 และ 210303 ; หรอื 210383 

 แผนภาพเฟสและการเป็นของแขง็ การแปลงสภาพในของแขง็แบบแพร ่ กลไกเพิม่ความแขง็แรงใน

โลหะและโลหะผสม การแตกและกลไกการผดิรปูในโลหะและโลหะผสม 

 Phase diagrams and solidification, diffusional transformations in solids, strengthening 

mechanisms of metals and alloys, fracture and deformation mechanisms in metals and alloys. 

210485  การกดักร่อนและการเส่ือมของวสัด ุ     3(3-0-6) 

  (Corrosion and Degradation of Materials) 

  เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน 210204  

 ทฤษฎพีืน้ฐานเคมไีฟฟ้า ทฤษฎกีลัวานิก การกดักรอ่นในน้ําและในบรรยากาศ การป้องกนัการกดั

กรอ่นของโลหะ ความลม้เหลวและการทาํลายจากการกดักรอ่น อตัราส่วนของพลิลงิ–เบดเวอรธ์  กลไกของ

การเกดิออกซเิดชนั  การเสื่อมของพอลเิมอร ์ วธิกีารทดสอบการกดักรอ่น 

Background theory of electrochemistry, galvanic theory, aqueous and atmospheric 

corrosion, corrosion protection of metals, corrosion failures and attack, Pilling-Bedworth ratio, 

mechanisms of oxidation, degradation of polymers and corrosion test methods. 

 
 

 


