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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วัสดุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา 135 หนวยกติ และ

หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา 138 หนวยกติ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   30 หนวยกติ 

1.1) กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 หนวยกติ 

1.3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  6 หนวยกติ 

1.4) กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม  3 หนวยกติ 

2) หมวดวชิาเฉพาะ  

 หลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา 99 หนวยกติ 

 หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา 102 หนวยกติ 

2.1) วชิาแกน  29 หนวยกติ 

2.2) วชิาเอก   

 หลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา 70 หนวยกติ 

 เอกบังคับ  58 หนวยกติ 

 เอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

 หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา 73 หนวยกติ 

 เอกบังคับ  61 หนวยกติ 

 เอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

2.3) วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

3.1.3 กระบวนวชิา  

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป        30 หนวยกติ 
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 General Education                                 30  Credits

 1.1) กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวยกติ 

  Language and Communication     12  Credits 

  001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 

   ENGL 101 Fundamental English 1 

          001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 

   ENGL 102 Fundamental English 2 

      001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยาง  3(3-0-6) 

      มปีระสทิธผิล 

   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

          001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและ  3(3-0-6) 

      เทคโนโลย ี

   ENGL 225 English in Science and Technology Context 

 1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9 หนวยกติ 

  Humanities and Social Sciences     9  Credits 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้  

  Choose any 3 courses from the followings: 

  009103 ม.บร. 103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

   LS  103 Information Literacy and Information Presentation 

          011100 ม.ปร. 100 มนุษยกับปรัชญา  3(3-0-6) 

   PHIL 100 Man and Philosophy 

      013110 ม.จว. 110 จิตวทิยากับชีวติประจําวัน                    3(3-0-6) 

   PSY 110 Psychology and Daily Life 

          050100 ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย  3(3-0-6) 

   HUGE 100 Usage of the Thai Language 

          057136 ศ.ล. 136 กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพฒันา 3(3-0-6) 

      คุณภาพชีวติ 

   EDPE 136 Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

          109115 วจ.ศป. 115 ชีวติกับสุนทรยีะ  3(3-0-6) 

   FAGE  115 Life and Aesthetics 

      154104 ส.ภม. 104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม                        3(3-0-6) 
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   GEO 104 Environmental Conservation 

          176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม                   3(3-0-6) 

   LAGE 100 Law and Modern World 

 702101 บธ.กง. 101 การเงนิในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  FINA 101 Finance for Daily Life 

 703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

    751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 

  ECON 100 Economics for Everyday Life 

 851100 สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน  3(3-0-6) 

  MC 100 Introduction to Communication 

 1.3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกติ 

  Science and Mathematics      6  Credits 

         201110 ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ  3(3-0-6) 

  SC 110 Integrated Mathematical Sciences 
 

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิาจากกระบวนวิชาตอไปนี้  

  and choose any 1 course from the followings: 

 201111 ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร  3(3-0-6) 

  SC 111 The World of Science 

 211100 ว.ชท. 100 กนิด ี: การมีชีวติที่ดขีึ้นและการปองกันโรค 3(3-0-6) 

            BCT 100      Eating Well: Better Living and Disease Prevention 

         261111 วศ.คพ. 111 อนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน  3(3-0-6) 

  CPE 111 Internet and Online Community 

         603200 อ.ทบ. 200 บรรจุภัณฑในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 

  PKT  200 Packaging in Daily Life 

 801100 สถ.ส. 100 สถาปตยกรรมในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life 

  

 951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน  3(3-0-6) 

  ANI 100 Modern Life and Animation  
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 1.4) กลุมวชิาวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกติ 

  Activities Base Course      3  Credits 

 201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผานกจิกรรม  2(0-6-0) 

  SC 191 Learning Through Activities  

  และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิาจากกระบวนวิชาตอไปนี้  

  and choose any 1 course from the followings: 

 201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา  1(0-3-0) 

  SC 192 Doi Suthep Study 

 057121 ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

 057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย           1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

 057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise  

 057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการ  1(1-0-2) 

 ออกกําลังกาย  

                              EDPE 125  Rhythmic Activities for Life and Exercise  

 057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

 057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

 057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

 057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

 057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

 057131 ศ.ล. 131 การออกกําลังกายและสุขภาพ  2(2-0-4) 

  EDPE 131 Exercise and Health 

 057132 ศ.ล. 132 ชีวติมสีุขในคายพักแรม  2(2-0-4) 

  EDPE 132 Happy Life in Camping  

 057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 



5 

 

  EDPE 133 Recreation for Quality of Life 

 057134 ศ.ล. 134 ออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ 2(2-0-4) 

  EDPE 134 Muscle Building with Weight Training 

 057135 ศ.ล. 135 แอโรบคิเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

  EDPE 135 Aerobic Exercise for Health 

 หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which will be 

open. 

 หมายเหตุ : นักศกึษาสามารถไปเรยีนกระบวนวชิาศกึษาทั่วไปของสถาบันการศกึษาทัง้ในและ

ตางประเทศแลวนํามาเทยีบโอนหนวยกติแทนกระบวนวิชาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรไดโดยความ

เห็นชอบของภาควิชา 

 Note : Students can study general education courses offered by either Thai or foreign higher 

education institutes. The credits can be transferred for general education courses specified in the 

program with the approval of the department. 

2) หมวดวชิาเฉพาะ หลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา 99 หนวยกติ 

  หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา 102 หนวยกติ 

   Field of Specialization  plan 1 a minimum of  99  Credits 

  plan 2 a minimum of  102  Credits 

 2.1) วชิาแกน        29 หนวยกติ 

  Core Courses        29  Credits 

      202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1  3(3-0-6)

  BIOL 101 Basic Biology 1 

      202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1  1(0-3-0)

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

      203111 ว.คม. 111 เคม ี1  3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

          203113  ว.คม. 113 เคม ี2  3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

          203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1  1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

          203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2  1(0-3-0) 
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  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

          206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

          206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2 

          207103 ว.ฟส. 103 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 1  3(3-0-6) 

  PHYS 103 Physics for Science Students 1 

          207104 ว.ฟส. 104 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 2  3(3-0-6) 

  PHYS 104 Physics for Science Students 2 

          207107 ว.ฟส. 107 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษา  1(0-3-0) 

   วทิยาศาสตร 1 

  PHYS 107 Physics Laboratory for Science Students 1 

          207108 ว.ฟส. 108 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษา  1(0-3-0) 

           วทิยาศาสตร 2 

  PHYS 108 Physics Laboratory for Science Students 2 

          208263 ว.สถ. 263 สถติเิบื้องตน  3(3-0-6) 

   STAT 263 Elementary Statistics 

 2.2) วชิาเอก หลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา   70 หนวยกติ 

    หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา   73 หนวยกติ 

       Major   plan 1   a minimum of   70  Credits 

    plan 2   a minimum of   73  Credits 

   ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกติจะตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300-400 และ

 อยางนอย 18 หนวยกติ  ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป  

   Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 

 credits must be from the advanced level courses (300-400), of which at least 18 credits 

 must be from the 400 level courses or upper. 

 

  2.2.1) วชิาเอกบังคับ  หลักสูตรแผน 1   58 หนวยกติ 

      หลักสูตรแผน 2   61 หนวยกติ 

  Requirements   plan 1     58  Credits 

      plan 2      61  Credits 
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  2.2.1.1) วชิาเอกบังคับรวม     55 หนวยกติ 

    Co-requirements      55  Credits 

         203475 ว.คม. 475 สมบัตกิระบวนการทําผลติภัณฑและการ 3(3-0-6) 

   การประยุกตของพอลเิมอร 

  CHEM 475 Properties Processing and Applications of Polymers 

         206267 ว.คณ. 267 ระเบยีบวธิเีชิงคณติศาสตร 1  3(3-0-6) 

  MATH 267 Mathematical Method 1 

         207205 ว.ฟส. 205 ไฟฟาและสภาวะแมเหล็ก  3(3-0-6) 

  PHYS 205 Electricity and Magnetism 

         207302 ว.ฟส. 302 อเิล็กทรอนกิสมูลฐาน  4(3-3-6) 

  PHYS 302 Fundamental Electronics 

         210200 ว.วศ. 200 การเรยีนรูโดยใชโจทยปญหาเปนฐาน  1(0-3-0) 

   ในวัสดุศาสตร 

  MATS 200  Problem Based Learning in Materials Science 

         210201 ว.วศ. 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

  MATS 201 Introduction to Materials Science 

         210202 ว.วศ. 202 โครงสรางผลกึและความไมสมบูรณ  3(3-0-6) 

  MATS 202 Crystal Structure and Imperfections 

         210204 ว.วศ. 204 สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ  3(3-0-6) 

  MATS 204  Phase Equilibria and Kinetics of Materials 

        210207 ว.วศ. 207 แผนภาพเฟสและการประยุกต  3(3-0-6) 

  MATS 207 Phase Diagrams and Applications 

         210221 ว.วศ. 221 กระบวนการผลติวสัดุ  3(3-0-6) 

  MATS 221 Materials Processing 

         210251 ว.วศ. 251 สมบัตเิชิงกล ความรอน และแสงของวัสดุ 3(3-0-6) 

  MATS 251 Mechanical, Thermal and Optical Properties  

   of Materials 

         210275 ว.วศ. 275 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 1  1(0-3-0) 

  MATS 275 Materials Science Laboratory 1 

         210276 ว.วศ. 276 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 2  1(0-3-0) 

  MATS 276 Materials Science Laboratory 2 

         210315 ว.วศ. 315 เทคนคิการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  3(3-0-6) 



8 

 

  MATS 315  Materials Characterization Techniques 

         210331 ว.วศ. 331 วัสดุผสม  3(3-0-6) 

  MATS 331 Composite Materials 

         210343 ว.วศ. 343 เซรามกิและแกว  3(3-0-6) 

  MATS 343 Ceramics and Glasses 

         210351 ว.วศ. 351 สมบัตเิชิงไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ  3(3-0-6) 

  MATS 351 Electrical and Magnetic Properties of Materials 

         210355 ว.วศ. 355 เทคโนโลยสีารกึ่งตัวนํา  3(3-0-6) 

  MATS 355 Semiconductor Technology 

         210374 ว.วศ. 374 ปฏบิัตกิารโรงงานกลสําหรับนักศกึษา  1(0-3-0) 

   วัสดุศาสตร 

  MATS 374 Workshop for Materials Science Students 

         210375 ว.วศ. 375 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 3  1(0-3-0) 

  MATS 375  Materials Science Laboratory 3 

         210383 ว.วศ. 383 โลหะและโลหะผสม  3(3-0-6) 

  MATS 383  Metals and Alloys 

         210496 ว.วศ. 496 สัมมนาทางวัสดุศาสตร  1(1-0-2) 

  MATS 496  Seminar in Materials Science 

  2.2.1.2) วชิาเอกบังคับประจําแผน       

    Plan-requirements       

    หลักสูตรแผน 1     3 หนวยกติ 

  plan 1  3  Credits 

 210499 ว.วศ. 499 การคนควาอสิระ   3(0-9-0) 

                    MATS 499 Independent Study 

 

  หลักสูตรแผน 2  6 หนวยกติ 

  plan 2  6  Credits 

 210497 ว.วศ. 497 สหกจิศกึษา 6         

                     MATS 497          Cooperative Education 

  2.2.2) วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา   12 หนวยกติ 

  Electives   a minimum of   12  Credits 
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  ในจํานวนนี้อยางนอย 12 หนวยกติ จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป โดย

 เลอืกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

  Among the credits earned from the electives courses taken, at least 12 credits 

 must be from the 400 level courses or upper. Choose any course from the followings:      

        210408 ว.วศ. 408 หัวขอพเิศษทางวัสดุศาสตร  3(3-0-6) 

  MATS 408 Selected Topics in Materials Science 

        210424 ว.วศ. 424 การตกผลกึและการปลูกผลกึ  3(3-0-6) 

  MATS 424 Crystallization and Crystal Growth 

        210425 ว.วศ. 425 กระบวนการผลติวัสดุขัน้สูง  3(3-0-6) 

  MATS 425  Advanced Materials Processing 

        210432 ว.วศ. 432 วัสดุแปรใชใหม  3(3-0-6) 

      MATS 432  Recycled Materials 

        210433 ว.วศ. 433 ซเีมนตและคอนกรตี  3(3-0-6) 

  MATS 433 Cements and Concrete 

        210434 ว.วศ. 434 วัสดุนาโน  3(3-0-6) 

  MATS 434 Nanomaterials 

        210435 ว.วศ. 435 เสนใยธรรมชาติ พอลเิมอรชีวภาพ  3(3-0-6) 

   และวัสดุผสมชีวภาพ 

  MATS 435 Natural Fibers, Biopolymers and Biocomposites  

        210436 ว.วศ. 436 วัสดุชีวภาพเพื่อการประยุกตทางการแพทย 3(3-0-6) 

  MATS 436  Biomaterials for Medical Applications 

        210445 ว.วศ. 445 การประดษิฐและการประยุกตวัสดุเซรามกิขัน้สูง 3(3-0-6) 

  MATS 445 Fabrication and Applications of Advanced  

   Ceramic Materials 

 

        210448 ว.วศ. 448 วัสดุเชิงทัศนศาสตร  3(3-0-6) 

  MATS 448  Optical Materials 

        210453 ว.วศ. 453 วัสดุและอุปกรณเชิงไฟฟาและแมเหล็ก  3(3-0-6) 

  MATS 453 Electrical and Magnetic Materials and Devices 

        210454 ว.วศ. 454 วัสดุสําหรับการประยุกตที่อุณหภูมสิูง  3(3-0-6) 

  MATS 454 Materials for High Temperature Applications 

        210462 ว.วศ. 462 วัสดศุาสตรของฟลมบาง  3(3-0-6) 
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  MATS 462 Materials Science of Thin Films 

        210463 ว.วศ. 463 การเช่ือมตอวสัดุ  3(3-0-6) 

  MATS 463 Joining of Materials 

        210464 ว.วศ. 464 เทคโนโลยกีารเคลอืบผิวขัน้สูง  3(3-0-6) 

          MATS 464 Advanced Surface Coating Technology 

        210465 ว.วศ. 465 วทิยาศาสตรพื้นผิวและรอยตอ  3(3-0-6) 

  MATS 465 Surface and Interface Science 

        210483 ว.วศ. 483 โลหกรรมเชิงกายภาพ  3(3-0-6) 

  MATS 483 Physical Metallurgy 

        210485 ว.วศ. 485 การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ  3(3-0-6) 

  MATS 485 Corrosion and Degradation of Materials 

        254181 วศ.ก. 181 การเขยีนแบบวศิวกรรมสําหรับผูที่มใิช  2(1-3-2) 

   นักศึกษาวิศวกรรม 

  ME 181 Engineering Drawing for Non-Engineering Majors 

        255230 วศ.อ. 230 องคการ และการจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  IE 230 Industrial Organization and Management 

        255323 วศ.อ. 323 การประกันคุณภาพเบื้องตน  3(3-0-6) 

  IE 323 Introduction to Quality Assurance 

        255445 วศ.อ. 445 การประยุกตใชคอมพวิเตอรช้ันสูงสําหรับ 3(2-3-4) 

   วศิวกรรมอุตสาหการ 

  IE 445 Advanced Computer Application for Industrial 

   Engineering 

  และกระบวนวิชาอื่น ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวิชา 

          and other courses in the field that will be offered in the future. 

 

 2.3) วชิาโท (ถาม)ี    ไมนอยกวา       15    หนวยกติ 

  Minor (if any)    a minimum of            15  Credits 

   นักศกึษาทีป่ระสงคจะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอน

 ตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง วิชาโทที่เปดสอนสําหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ไมนอยกวา 15  หนวยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษาวชิาเอก 
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   Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor 

 listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students 

 for at least 15 credits with approval of an academic advisor. 

3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 Free Electives a minimum of  6  Credits 

 เลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

   At least 6 credits of elective courses, taken outside the major field and minor field (if 

any), are required. 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร   หลักสูตรแผน 1 ไมนอยกวา  135 หนวยกติ

    หลักสูตรแผน 2 ไมนอยกวา 138 หนวยกติ 

Total      plan 1   a minimum of 135 Credits                                     

      plan 2   a minimum of 138  Credits 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวชิา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลกัรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูในสาขาวิชา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  ENGL 101 Fundamental English 1 

 201110 ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

  SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

 203111 ว.คม. 111 เคม ี1 3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

 203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

 206111 ว.คณ. 111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1  

 207103 ว.ฟส. 103 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 1 3(3-0-6) 

  PHYS 103 Physics for Science Students 1 

 207107 ว.ฟส. 107 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษา 1(0-3-0) 

   วทิยาศาสตร 1 

  PHYS 107 Physics Laboratory for Science Students 1 

 รวม 17 

  

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

  001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                 3(3-0-6) 

   ENGL 102  Fundamental English 2 

       203113 ว.คม. 113 เคม ี2  3(3-0-6) 

   CHEM 113 Chemistry 2 

  203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2 1(0-3-0) 

   CHEM 117  Chemistry Laboratory 2 

  206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

   MATH 112 Calculus 2 

  207104 ว.ฟส. 104 ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 2 3(3-0-6) 

   PHYS 104  Physics for Science Student 2 
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  207108 ว.ฟส. 108 ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษา 1(0-3-0) 

    วทิยาศาสตร 2 

   PHYS 108 Physics Laboratory for Science Student 2 

    วชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

    วชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3 

 รวม 20 

 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

  001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีน 3(3-0-6) 

   อยางมปีระสทิธผิล 

   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

  206267 ว.คณ. 267 ระเบยีบวธิเีชิงคณติศาสตร 1 3(3-0-6) 

   MATH 267 Mathematical Method 1 

  207205 ว.ฟส. 205 ไฟฟาและสภาวะแมเหล็ก 3(3-0-6) 

   PHYS 205 Electricity and Magnetism 

  210201 ว.วศ. 201 วัสดุศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

   MATS 201 Introduction to Materials Science 

  210202 ว.วศ. 202 โครงสรางผลกึและความไมสมบูรณ 3(3-0-6) 

   MATS 202 Crystal Structure and Imperfections 

  210204 ว.วศ. 204 สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรของวสัดุ 3(3-0-6) 

   MATS 204 Phase Equilibria and Kinetics of Materials 

  210275 ว.วศ. 275 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 1 1(0-3-0) 

   MATS 275 Materials Science Laboratory 1 

 รวม 19 

 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

  001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

    และเทคโนโลย ี  

   ENGL 225 English in Science and Technology Context 

  202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1 
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  202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1 1(0-3-0) 

   BIOL 103 Biology Laboratory 1 

  210200 ว.วศ. 200 การเรยีนรูโดยใชโจทยปญหาเปนฐาน 1(0-3-0) 

    ในวัสดุศาสตร   

  MATS 200 Problem Based Learning in Materials Science 

  210207 ว.วศ. 207 แผนภาพเฟสและการประยุกต 3(3-0-6) 

   MATS 207 Phase Diagrams and Applications 

  210221 ว.วศ. 221 กระบวนการผลติวสัดุ 3(3-0-6) 

   MATS 221 Materials Processing 

  210251 ว.วศ. 251 สมบัตเิชิงกล ความรอน และแสง 3(3-0-6) 

    ของวัสดุ 

   MATS 251 Mechanical, Thermal and Optical  

    Properties of Materials 

  210276 ว.วศ. 276 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 2 1(0-3-0) 

   MATS 276 Materials Science Laboratory 2 

 รวม 18 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  203475 ว.คม. 475 สมบัตกิระบวนการทําผลิตภัณฑและ 3(3-0-6) 

    การประยกุตของพอลเิมอร 

   CHEM 475 Properties Processing and Applications  

    of Polymers 

  208263 ว.สถ. 263 สถติเิบื้องตน 3(3-0-6) 

   STAT 263 Elementary Statistics 

  210343 ว.วศ. 343 เซรามกิและแกว 3(3-0-6) 

   MATS 343 Ceramics and Glasses 

  210351 ว.วศ. 351 สมบัตเิชิงไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ 3(3-0-6) 

   MATS 351 Electrical and Magnetic Properties of Materials 

  210375 ว.วศ. 375 ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 3 1(0-3-0) 

   MATS 375 Materials Science Laboratory 3 

  210383 ว.วศ. 383 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
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   MATS 383 Metals and Alloys 

    วชิาเอกเลอืก 3 

 รวม 19 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผานกจิกรรม 2(0-6-0) 

   SC 191 Learning Through Activities 

  207302 ว.ฟส. 302 อเิล็กทรอนกิสมูลฐาน           4(3-6-6) 

   PHYS 302 Fundamental Electronics 

  210315 ว.วศ. 315 เทคนคิการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 

   MATS 315 Materials Characterization Techniques 

  210331 ว.วศ. 331 วัสดุผสม 3(3-0-6) 

   MATS 331 Composite Materials 

  210355 ว.วศ. 355 เทคโนโลยสีารกึ่งตัวนํา             3(3-0-6) 

   MATS 355 Semiconductor Technology 

  210374 ว.วศ. 374 ปฏบิัตกิารโรงงานกลสําหรับนักศกึษา 1(0-3-0) 

    วัสดุศาสตร 

   MATS 374 Workshop for Materials Science Students 

    วชิาเอกเลอืก 3 

 รวม 19 

 

แผน 1 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  210496 ว.วศ. 496 สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1(1-0-2) 

   MATS 496 Seminar in Materials Science 

    วชิาเอกเลอืก 3 

    วชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

    วชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

    วชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม 1 

    วชิาเลอืกเสรี 3 

 รวม 14 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  210499 ว.วศ. 499 การคนควาอสิระ 3(0-9-0) 

   MATS 499 Independent Study 

    วชิาเอกเลอืก 3 

    วชิาเลอืกเสรี 3 

 รวม 9 

  

แผน 2 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

           210496 ว.วศ. 496 สัมมนาทางวัสดุศาสตร            1(1-0-2) 

  MATS 496 Seminar in Materials Science 

   วชิาเอกเลอืก 3 

   วชิาเอกเลอืก 3 

   วชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

                                                   วชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

   วชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม 1 

   วชิาเลอืกเสรี 3 

   วชิาเลอืกเสรี 3 

 รวม 20 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

          210497 ว.วศ. 497 สหกจิศกึษา 6  

  MATS 497 Cooperative Education  

 รวม 6 

 

          คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  

ระบุไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 

1. คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา   

    1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                                              

    1.1) กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 

ม.อ. 101 (001101) : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101 : Fundamental English 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน

ระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ม.อ. 101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏสิัมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พดู อานและเขยีนใน

ระดับที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  
 

ม.อ. 201 (001201) : การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 3(3-0-6) 

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขยีนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

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

writing on topics of students’ interests.  

 

ม.อ. 225 (001225) : ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

ENGL 225 : English in Science and Technology Context 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 
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 ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพในบริบท

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

    1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ม.บร. 103 (009103) : การรูสารสนเทศและการนาํเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม;ี สําหรับนักศกึษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคน

สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขยีนบรรณานุกรม 

               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. 

 

ม.ปร. 100 (011100) : มนุษยกับปรัชญา 3(3-0-6) 

PHIL 100 : Man  and  Philosophy 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมายและขอบขายของปรัชญา 

เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตรอื่นๆ ตลอดจนแนวคิดวาดวยสถานภาพ ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ 

ความหมายและจุดมุงหมายของมนุษย 

 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. 

 

ม.จว. 110 (013110) : จติวทิยากับชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

PSY 110 : Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม;ี สําหรับนักศกึษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 
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 Psychology and daily life. individual factors. interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย              3(3-0-6) 

HUGE 100 : Usage of  the Thai Language 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai language and practice in writing 

 

ศ.ล. 136 (057136) : กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชวีติ 3(3-0-6) 

EDPE 136 :  Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

 สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช

ชีวิตประจําวัน การฝกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลนกีฬา

และการออกกําลังกาย รวมทัง้การดูแลตนเองเพื่อการมสีุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

               Health, 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. 

 

ส.ภม. 104 (154104) : การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

GEO 104 : Environmental Conservation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิซึ่งเนนในเรื่อง ดิน ปาไม น้ํา แร 

สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษและ

มาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 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.           

 

น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

LAGE 100 : Law and Modern World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี
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 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับ

สังคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิัตน ศกึษาวเิคราะหปญหาจากกรณีศกึษาตางๆ เก่ียวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม 

 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. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 

วจ.ศป. 115 (109115) : ชวีติกับสุนทรยีะ                                                     3(3-0-6) 

FAGE 115 : Life and Aesthetics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาต ิ งานศลิปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมยัใหม

ในชีวติประจําวนั สุนทรียะในงานศลิปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คต ิ ความเชื่อ และ

ผลผลติทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมปิญญาของสงัคม 

 Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media used 

in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and cultural creations 

that reflect social wisdom. 

 

บธ.กง. 101 (702101) : การเงนิในชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

FINA 101 : Finance for Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การ

สํารวจสุขภาพทางการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สนิ บริการของ

สถาบันการเงิน การออมเงนิ การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวิต การประกัน

ความเสี่ยง การวางแผนภาษ ีและการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. 

Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax 

Planning. Preparing for happiness. 
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บธ.กจ. 103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 

หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวาง

ประเทศ และจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 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. 

 

ศศ. 100 (751100) : เศรษฐศาสตรในชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

ECON 100 : Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกิจการคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, economic development and environment. 

 

สม. 100 (851100) : การสื่อสารเบื้องตน         3(3-0-6) 

MC 100 : Introduction to Communication 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 แนวคิดดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศตอสังคม 

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

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

 

 



22 

 

    1.3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

ว.วท. 110 (201110) : คณติศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

SC 110  : Integrated Mathematical Sciences  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 วทิยาการคอมพวิเตอรในชีวติประจําวัน ประวัตขิองการคํานวณ อนิเทอรเน็ต สถิตใินชีวติประจําวัน 

สถิตกัิบการแกปญหาในชีวติประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ การจําลอง ตัวอยาง

ของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมที่สุด การ

แทนขอมูล ปญญาประดษิฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการคนหา สถิตเิพื่อการตัดสนิใจ 

 Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, 

statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, 

simulation, examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data 

representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision 

making. 

 

ว.วท. 111 (201111) : โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

SC 111  : The World of Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 บทนํา ความหมายของวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ประวัตขิองวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ชีวติประจําวัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบเศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออื่นๆ ตามความ

สนใจของนักศกึษา และการนําเสนอในหองเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, 

Group activities about science and technology in daily life, science and technology and country 

development, economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable 

development, or other topics depending on students’ interests, and class presentations 

 

ว.ชท. 100 (211100) : กนิดี : การมชีวีติท่ีดีขึ้นและการปองกันโรค                        3(3-0-6) 

BCT 100 : Eating Well : Better Living and Disease Prevention 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี
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 โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน : ความ

ตองการแตละวันและฉลากอาหาร อาหารใหพลังงาน วิตามนิ เกลือแร น้ําและเสนใย อาหารเสริม สารปรุง

แตงอาหาร โรคในสังคมสมัยใหม : มะเร็ง โรคอวน เบาหวาน เครียด อาหารไมยอย ทองผูก อาการแกเกิน

วัย ภูมคุิมกันต่ําและภูมแิพ 

 Nutrition and self: health, science and life style. What you should eat: dietary requirements, 

food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, water and fibers, Food 

supplements, Food additives and Diseases in modern society: Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, 

Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low Immunity and Allergies.  

 

วศ.คพ. 111 (261111) : อนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 3(3-0-6) 

CPE 111  : Internet and Online Community 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน เทคโนโลยกัีบโลกสมัยใหม การใชเสิรชเอน

จินอยางมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน และระบบประมวลผลกลุมเมฆ ผลกระทบของอินเทอรเน็ตและ

สังคมออนไลนตอการดําเนนิชีวิตประจําวัน พาณชิยอเิลกทรอนิกส และการประชาสัมพันธผานอนิเทอรเน็ต

และสังคมออนไลน จริยธรรมและมารยาทของการเขาสังคมออนไลน แนวคิดดานสังคมของอินเทอรเน็ต

และสังคมออนไลน แนวคิดดานกฎหมายของอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน ความปลอดภัยและความเปน

สวนตัวในอนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน อนาคตของอนิเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 

 Introduction to internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient 

utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social 

networking in daily life, e-Commerce and advertising in internet and social networking, Online social 

ethics and morals, Social aspects of internet and online community, Legal aspects of Internet and online 

community, Security and privacy on Internet and social networking, Future trends of Internet and social 

networking. 

  

อ.ทบ. 200 (603200) : บรรจุภัณฑในชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

PKT 200 : Packaging in Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความสําคัญและหนาที่ของบรรจุภัณฑ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ รูปแบบของ

บรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑกับการออกแบบ บรรจุภัณฑเพื่อการโฆษณาและการตลาด บรรจุภัณฑกับ

สิ่งแวดลอม การกําจัดเศษบรรจุภัณฑเหลือใช การนํากลับมาใชใหมของบรรจุภัณฑ ความปลอดภัยในการ

ใชบรรจุภัณฑ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ  
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 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. 

 

สถ.ส. 100 (801100) : สถาปตยกรรมในชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

ARCT 100 : Architecture in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความแตกตางระหวางอาคาร และสถาปตยกรรม ศาสตรและศิลปพื้นฐานทางสถาปตยกรรม 

สุนทรียะในงานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมในชีวิตประจําวัน รูปแบบสไตล แฟช่ัน และศิลปะ

สถาปตยกรรมในแบบตางๆ บทบาท หนาที่และความรับผดิชอบของวชิาชีพสถาปนิก เร่ิมตนอยางไรกับการ

ทํางานกับสถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูกคา และลูกคาในอุดมคติของสถาปนิก กฎหมายที่เก่ียวของ

กับการกอสรางเบื้องตน วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรมเบื้องตน การอานแบบและการทําความเขาใจแบบ

สถาปตยกรรมเบื้องตน ฮวงจุย และความเช่ือในมุมมองของสถาปนิก อดีต ปจจุบัน และอนาคตของ

สถาปตยกรรมไทย และสถาปตยกรรมลานนา สถาปตยกรรมสเีขยีวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

 The difference between building and architecture, Basic sciences and arts of architecture, 

Aesthetics in architecture, Architecture in everyday life, Styles and fashions of architecture, Roles and 

responsibilities of architects, How to start working with architects, Ideal architects versus ideal clients, 

Basic building laws and regulations, Basic building materials, How to read and understand architectural 

drawings, Fung-Shi and belief system in the understanding of architect, Past, Present and future of 

thai and Lanna architecture, Green architecture and its sustainability. 

 

ศท.อ. 100 (951100) : ชวีติสมัยใหมกับแอนนเิมชนั 3(3-0-6) 

ANI 100 : Modern Life and Animation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนเิมชัน ววิัฒนาการ และรูปแบบแอนนิ

เมชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและ

หลังการผลิต การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละคร

แอนนเิมชันเบื้องตน 

 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation at 

present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production, 
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and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. The basic design 

of animation character. 

 

    1.4) กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม 

ว.วท. 191 (201191) : การเรยีนรูผานกจิกรรม    2(0-6-0) 

SC 191  : Learning Through Activities 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ

ชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวม

ในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการ

เรียนรูจากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจิตสํานกึที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย 

มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางใน

การดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและ

รับผดิชอบตอตนเอง และสังคม 

 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. 

 

ว.วท. 192 (201192) : ดอยสุเทพศกึษา  1(0-3-0) 

SC 192  : Doi Suthep Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการ

อนุรักษ : พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม  

 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. 
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ศ.ล. 121 (057121) : ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 121 : Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล 

การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กตกิาทั่วไปในการเลนกีฬา

ฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลน และผูดูที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and 

participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122 (057122) : วายน้าํเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 122 :  Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวายน้ํา 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือ

ผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขา

รวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวายน้ํา 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others 

from dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123) : วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 123 : Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

วอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลน

วอลเลยบอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลใน

รูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ 

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

play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring in 

Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in 

Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125) : กจิกรรมเขาจงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 125 : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของประเทศ

ตางๆ และการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห

ทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 

social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126) : บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126 : Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กตกิาการ

เลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขัน

บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูที่ดใีนกีฬาบาสเกตบอล 

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

play in different positions. Safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of 

Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette 

for players and spectators. 
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ศ.ล. 127 (057127) : แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย                    1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมนิตันท่ัวไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตนั การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ การ

วเิคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท

ของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตัน 

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

hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128) : เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 128 : Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตลีูกเทนนสิในลกัษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยกุตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและ

การเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

เทนนสิ 

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

the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in 

different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129) : เทเบลิเทนนสิเพือ่ชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 129 : Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะตางๆ 

กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบลิเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิในรูปแบบตางๆ การ
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วิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทเบลิเทนนสิ 

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

hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing 

Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 130 (057130) : กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 130 : Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

กอลฟ การจับไม ทาทางการตีลูกและการยนืในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไปและ

การนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางในการตี

กอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีใน

กีฬากอลฟ 

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

club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of 

stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ศ.ล. 131 (057131) : การออกกําลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 

EDPE 131 : Exercise and Health 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความสําคัญของการออกกําลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกายและภาวะ

สุขภาพ 

                 The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for 

health. Exercise for health. Exercise and health status evaluation. 

 

ศ.ล. 132 (057132) : ชวีติมสุีขในคายพักแรม 2(2-0-4) 

EDPE 132 : Happy Life in Camping 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี



30 

 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับคายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงคของคายพักแรม ประเภทของคายพัก

แรม กิจกรรมตางๆ ที่อาจเลือกจัดในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การวางแผน

จัดคายพักแรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมนิผลคายพักแรม และฝกปฏบิัตกิารจัดคายพักแรม 

               Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping activities. 

Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. 

Camping evaluation and practice on camping activities. 

 

ศ.ล. 133 (057133) : นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ 2(2-0-4) 

EDPE 133 : Recreation for Quality of Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงคของนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวติ การ

ประเมนิผลนันทนาการ และฝกปฏบิัตจิัดนันทนาการ 

 Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds of 

recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. 

Recreation evaluation and recreation practice. 

 

ศ.ล. 134 (057134) : ออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ 2(2-0-4) 

EDPE 134 : Muscle Building with Weight Training 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกกําลังกายดวย

น้ําหนัก การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยน้ําหนัก การออกกําลังกายดวยน้ําหนัก และการประเมิน

การออกกําลังกายดวยน้ําหนกั 

                Muscle building with weight training. Equipment and techniques of weight training. Weight 

training program management. Exercise with weight training and weight training evaluation. 

 

ศ.ล. 135 (057135) : แอโรบคิเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

EDPE 135 : Aerobic Exercise for Health 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การออกกําลังกายและการออกกําลังกายแบบแอโรบคิ ประโยชนของการออกกําลังกายแบบแอโร

บคิ การออกแบบการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพื่อสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินการออกกําลัง

กายแบบแอโรบคิ 
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               Exercise and aerobic exercise. Benefits of aerobic exercise and design of aerobic exercise 

for physical fitness. Evaluation of aerobic exercise. 

 

    2) หมวดวชิาเฉพาะ  

    2.1) วชิาแกน 

ว.ชว. 101 (202101) : ชวีวทิยาพื้นฐาน 1                      3(3-0-6) 

BIOL 101                     :  Basic Biology 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 บทนํา ระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมชีีวติ การจัดระบบสิ่งมชีีวติ สารเคมี

ของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และนิเวศวิทยาและ

พฤตกิรรม 

36 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical 

of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, 

structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior. 

 

ว.ชว. 103 (202103) : ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1            1(0-3-0) 

BIOL 103                     : Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบยีนพรอมกับ ว.ชว. 101 

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร 

วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติกรรม และนิเวศวิทยา

ประชากร 

36 Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution 

and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 

 

ว.คม. 111 (203111) : เคม ี1 3(3-0-6) 

CHEM 111 : Chemistry 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ 

สมดุลเคม ีอุณหพลศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา สารละลายและคอลลอยด  กรด-เบส และจลนพลศาสตรเชิง

เคม ี
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36 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 

 

ว.คม. 113 (203113) : เคม ี2 3(3-0-6) 

CHEM 113 : Chemistry 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม. 111 

 แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรีเซนเททฟีและโลหะแทรนซชัิน สารประกอบโคออรดเินชัน 

สมดลุการละลายของเกลอืและการเกิดสารเชิงซอน เคมนีวิเคลยีร เคมอีนิทรีย สารชีวโมเลกุล โลกของเคม ี

 Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination 

compounds, equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, 

biomolecules and world of chemistry. 

 

ว.คม. 115 (203115) : ปฏบิัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

CHEM 115 : Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ลงทะเบยีนเรยีนพรอม ว.คม. 111 

    เทคนคิตางๆ ในหองปฏบิตักิารเคม ี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร

กําหนดปริมาณ: การสังเคราะหแคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซยีมอะลัมจากอะลมูเินยีม

ฟอยล พันธะเคมแีละโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏกิิริยาผันกลับ ความรอนของปฏกิิริยา เซลลกัล

วานกิและเซลลความเขมขน อเิล็กโทรลซิสิ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยอืกแข็ง สมดลุ

กรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคม:ี ปฏกิิริยาไอโอดเินชันของ

แอซโิตน และการทดลองพเิศษ 

           Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: 

synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 

molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and 

concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base 

equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and 

special experiments. 

 

ว.คม. 117 (203117) : ปฏบิัตกิารเคม ี2   1(0-3-0) 

CHEM 117 : Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.คม. 115 และ ลงทะเบยีนเรยีนพรอม ว.คม. 113 
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 การวเิคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุม I II III และ IV บางตัว การวเิคราะหเชิงคุณภาพของ

แคทไอออนและแอนไอออนของเกลอืตัวอยาง สถานะออกซเิดชันของแวเนเดยีม สารประกอบโคออรดเินชัน 

ผลของอุณหภมูทิี่มผีลตอการละลายของเกลอื ผลคูณการละลายของแคลเซยีมซัลเฟต การหาคาคงที่ของ

แกส โครงสรางผลกึ การวเิคราะหทางเคมอีนิทรีย การทดสอบคารโบไฮเดรต และโปรตนี การศกึษา

ปฏกิิรยิาซาปอนฟิเคชันของไขมัน และการวเิคราะหน้ําเสยี  

            Qualitative analysis of some cations of group I, II, III, and IV, Qualitative analysis of some 

cations and anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of 

temperature on the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas 

constant, crystal structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of 

saponification of fat and wastewater analysis. 

 

ว.คณ. 111 (206111) : แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MATH 111 : Calculus 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอนัดับหนึ่งและการ

ประยุกต 

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

and some applications. 

 

ว.คณ. 112 (206112) : แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MATH 112   : Calculus 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.คณ. 111 

 สมการเชิงอนุพนัธเชิงเสนอนัดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน อนุกรมอนนัต     

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

infinite series. 

 

ว.ฟส. 103 (207103)      : ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 1 3(3-0-6) 

PHYS 103                    :  Physics for Science Students 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 หนวยและการวัด เวกเตอรและจลนศาสตร กฎการเคลื่อนที่ของนวิตัน งานและพลงังาน วตัถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตรของไหล คลืน่กล ความรอนและอุณหพลศาสตร 
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 Dimension and measurement, vectors and kinematics, Newton’s laws of motion, work and 

energy, rigid bodies, fluid mechanics, mechanical waves, heat and thermodynamics. 

 

ว.ฟส. 104  (207104)      : ฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร  2 3(3-0-6) 

PHYS 104                    : Physics for Science Students 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ว.ฟส. 103  

 ไฟฟาสถิต วงจรไฟฟากระแสตรง แมเหล็กสถิตและการเหนีย่วนําแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา

กระแสสลับ สมการแมกซเวลลและคลืน่แมเหล็กไฟฟา  แสงและทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหมเบื้องตน 

            Electrostatics, direct current circuits, magnetostatics and electromagnetic induction, alternating 

current circuits, Maxwell’s equations and electromagnetic waves, light and optics and introduction to 

modern physics. 

 

ว.ฟส. 107 (207107)      : ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 1 1(0-3-0) 

PHYS 107                   :  Physics Laboratory for Science Students 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับเทคนคิการทดลองพื้นฐานทางฟสกิส สําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 

ซึ่งประกอบดวยการทดลองตาง ๆ ทางกลศาสตร ความรอนและคลื่นกลที่เปนไปตามเนื้อหาของกระบวน

วชิา ว.ฟส.103 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics for science 

students, consisting of various experiments in mechanics, thermal physics and mechanical waves in 

accordance with course contents in PHYS 103. 

 

ว.ฟส. 108 (207108) : ปฏบิัตกิารฟสกิสสําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 2 1(0-3-0) 

PHYS 108                 : Physics Laboratory for Science Students 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.ฟส. 107 

 กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับเทคนคิการทดลองพื้นฐานทางฟสกิส สําหรับนักศกึษาวทิยาศาสตร 

ซึ่งประกอบดวยการทดลองตางๆ ทางไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสกิสยุคใหมที่เปนไปตามเนื้อหาของกระบวน

วชิา ว.ฟส. 104 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in physics for science 

students, consisting of various experiments in electricity, optics and modern physics in accordance with 

course contents in PHYS 104. 
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ว.สถ. 263 (208263)       : สถติเิบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 263                   : Elementary Statistics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ทบทวนความรูพื้นฐานเก่ียวกับสถิต ิความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน การประมาณ

คา และการทดลองสมมตุฐิานของพารามเิตอรของประชากร โดยใช Z-test, t-test, x2-test, and F-test 

การประยุกตไคว-สแควร การวเิคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ 

 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. 

 

    2.2) วชิาเอก  

    2.2.1) วชิาเอกบงัคับ 

ว.คม. 475 (203475)    : สมบัตกิระบวนการทําผลติภัณฑและการประยุกต 3(3-0-6) 

   ของพอลเิมอร 

CHEM 475                 : Properties Processing and Applications of Polymers 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.คม. 104 และ ว.คม. 108 ; หรอื ว.คม. 111 และ ว.คม. 115 ;  

   และ ว.วศ. 201 

 กระบวนการเกิดพอลเิมอร การหาลักษณะเฉพาะของพอลเิมอร สันฐานวทิยาและโครงสราง

จุลภาค อุณหภมูทิรานซชัิน ความสัมพันธของโครงสรางและสมบัต ิ กระบวนการทาํผลติภัณฑของพอลิ

เมอร การประยุกตของพอลเิมอร รวมถึงแนวโนมสมยัใหม พอลเิมอรในวสัดุผสม 

 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 

 

ว.คณ. 267 (206267) : ระเบยีบวธีิเชงิคณติศาสตร 1             3(3-0-6) 

MATH 267                 : Mathematical Method 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 เวกเตอรในปริภูม ิ การวเิคราะหเวกเตอร เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน และสมการเชิงอนุพันธ

สามัญ 

 Vectors in space, vector analysis, matrix and system of linear equations and ordinary 

differential equations. 
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ว.ฟส. 205 (207205)    : ไฟฟาและสภาวะแมเหล็ก 3(3-0-6) 

PHYS 205                   : Electricity and Magnetism 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.คณ. 112; และ ว.ฟส. 104 หรอื ว.ฟส. 188 หรอื ว.ฟส. 199; และ  

   ว.ฟส. 108 หรอื ว.ฟส. 118  

 แคลคูลัสเวกเตอร  ไฟฟาสถิต  สนามไฟฟาสถิตในสสาร กระแสไฟฟา แมเหล็กสถิต  

สนามแมเหล็กสถิตในสสาร  การเหนี่ยวนาํแมเหล็กไฟฟา และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 Vector calculus, electrostatics, electrostatic fields in matter, electric current, magnetostatics, 

magnetostatic fields in matter, electromagnetic induction and electromagnetic waves 

 

ว.ฟส. 302 (207302) : อเิล็กทรอนกิสมูลฐาน 4(3-3-6) 

PHYS 302   : Fundamental Electronics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.ฟส. 104 และ ว.ฟส. 108  

 การวเิคราะหวงจรไฟฟา  อุปกรณอเิล็กทรอนกิส  วงจรขยายสัญญาณ  การออกแบบไบแอสและ

การขยายสัญญาณขนาดเล็ก  วงจรออสซลิเลเตอร  วงจรสวทิชิง  วงจรขยายโอเปอเรชันนัล  พชีคณติบูลนี

และระบบเลขฐานสอง และปฏบิัตกิารที่เก่ียวของ 

 Circuit analysis, electronic devices, amplifier circuits, bias design and small signal amplifiers, 

oscillator circuits, switching circuits, operational amplifier circuits, Boolean algebra and binary system 

and related experiments. 

 

ว.วศ. 200 (210200)  : การเรยีนรูโดยใชโจทยปญหาเปนฐานในวัสดุศาสตร 1(0-3-0) 

MATS 200    : Problem Based Learning in Materials Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  นักศกึษาชั้นปท่ี 2; สําหรับนักศกึษาวัสดุศาสตร 

 โจทยปญหาทางวสัดศุาสตร  การมอบหมายโจทยปญหา  แนวทางการแกโจทยปญหา การ

ออกแบบการแกโจทยปญหาปฏบิัติการเพื่อแกโจทยปญหาและการนําเสนอการแกปญหา การใหลาํดับขัน้

เปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U) 

 Materials science problems, problem assignment, problem guideline, solution design, solution 

operation, and solution presentation. Grade will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis 

 

ว.วศ. 201 (210201)  : วัสดุศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

MATS 201  : Introduction to Materials Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.ฟส. 104 หรอื ว.ฟส. 187  
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 บทนําเก่ียวกับวัสดุศาสตร วตัถุดบิและทรัพยากรพลังงาน ชนดิของวสัด ุโครงสรางของวสัดุ สมบตัิ

ของวัสดุ  ความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาคและสมบตัขิองวสัด ุการเลอืกและออกแบบวัสดุ

 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, materials selection and design 

 

ว.วศ. 202 (210202)  : โครงสรางผลกึและความไมสมบูรณ   3(3-0-6) 

MATS 202  : Crystal Structure and Imperfections 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.ฟส. 104 หรอื ว.ฟส. 187  

 แลตทซิและระบบผลกึ สมมาตร ทศิทางและระนาบผลกึ แลตทซิสวนกลับ การเลี้ยวเบนของรังสี

เอกซ กฎของแบ็รกก และการประยุกต ความไมสมบูรณของผลกึ  การตรวจสอบความไมสมบูรณ  ผลของ

ความไมสมบูรณที่มตีอสมบตัขิองวัสดุ  การประยุกตในงานวจิัย       

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

x-ray diffraction, bragg’s law and applications, crystal imperfections, imperfection examination, effects 

of imperfections on properties of materials, applications in research 

 

ว.วศ. 204 (210204)  : สมดุลเฟสและจลนพลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 204  : Phase Equilibria and Kinetics of Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   ว.ฟส. 103 หรอื ว.ฟส. 188 หรอื ว.ฟส. 198  

 ทบทวนเรื่องอุณหพลศาสตร สมดลุเฟสในระบบหนึง่สวนประกอบ สมดลุเฟสในระบบสอง

สวนประกอบ กลไกการแพร การแพรในสถานะคงตวัและทีไ่มคงตัว ปจจัยที่ควบคุมอัตราการแพร การแพร

ในสารก่ึงตัวนาํ วถีิการแพรอืน่ๆ 

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

two-component systems, diffusion mechanisms, steady-state and non-steady-state diffusion, 

controlling factors on diffusion rate, diffusion in semiconductors, other diffusion paths   

  

ว.วศ. 207 (210207)    : แผนภาพเฟสและการประยกุต 3(3-0-6) 

MATS 207   : Phase Diagrams and Applications 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 201  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแผนภาพเฟส โครงสรางจลุภาคและการพัฒนาโครงสรางจุลภาค แผนภาพ

เฟส การประยุกตแผนภาพเฟสในวสัด ุ      
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         Basic knowledge of phase diagram, microstructure and development of microstructure, phase 

diagram, applications of phase diagram in materials 

 

ว.วศ. 221 (210221) : กระบวนการผลติวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 221    : Materials Processing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.วศ. 201  

 บทนําเก่ียวกับกระบวนการผลติวัสด ุ การเตรียมวัตถุดบิ กระบวนการเตรียมผง  เทคนคิการขึ้นรูป

ของวัสด ุ  กระบวนการทางความรอน  กระบวนการขัน้สําเร็จ  แบบจําลองและมาตรฐานกระบวนการผลติ

วัสดุ       

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

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

  

ว.วศ. 251 (210251)  : สมบัตเิชงิกล ความรอน และแสง ของวัสดุ  3(3-0-6) 

MATS 251  : Mechanical, Thermal and Optical Properties of Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :    ว.ฟส. 104; หรอื ว.ฟส. 188; หรอื ว.ฟส. 198 และ ว.ฟส. 199  

 บทนํา ความเคนและความเครียด ทฤษฎแีละการทดสอบเชิงกล ความเสยีหายในวัสดุ กลไกการทํา

ใหเหนยีวในวัสดุ การออกแบบทางวศิวกรรมของวสัดุ สมบัตเิชิงความรอนของวัสดุ สมบตัิเชิงแสงของวสัด ุ     

 Introduction, 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 

 

ว.วศ. 275 (210275)     : ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 1 1(0-3-0) 

MATS 275                 : Materials Science Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.ฟส. 103 หรอื ว.ฟส. 188 หรอื ว.ฟส. 198  

 ความปลอดภัยในหองปฏบิัตกิารวัสดุ โครงสรางผลกึ ความบกพรองในผลกึ สมดลุเฟส สมบัตทิาง

แสงของวสัด ุสมบัตทิางความรอนของวสัด ุ

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

and thermal properties of materials 

 

ว.วศ. 276 (210276)     : ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 2 1(0-3-0) 

MATS 276                 : Materials Science Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.วศ. 275 
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 การสังเคราะหและกระบวนการผลติเซรามกิขัน้สูง การขึ้นรูป การเผาผนกึในสถานะของแข็งและ

การวัดสมบตัทิางกายภาพของเซรามกิ การแตกหักและโครงสรางทางจุลภาคของแกว การทาํใหแข็งขึ้นของ

วัสดุเหนยีว การทดสอบการกระแทกในวัสด ุและความแข็งแรงเชิงดงึของวสัด ุ

 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 

 

ว.วศ. 315 (210315)      : เทคนคิการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 315   : Materials Characterization Techniques 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    : ว.วศ. 202  

  แนวคิดพื้นฐานของการหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ สเปกโทรสโกปเชิงทัศนศาสตรและรังสเีอกซ 

สเปกโทรสโกปแบบการดดูกลนือลัตราไวโอเลต/วสิเิบลิและอนิฟาเรด รามานสเปกโทรสโกป การเลี้ยวเบน

รังสเีอกซ เทคนคิสําหรับการวเิคราะหเชิงแมเหล็ก จุลทรรศนศาสตรอเิล็กตรอน จลุทรรศนศาสตรแรง

อะตอม จลุทรรศนศาสตรแบบสองกราดในอุโมงค อเิล็กตรอนสเปกโทรสโกป   

 Basic concepts of materials characterization, optical and X-ray spectroscopy, ultraviolet/visible 

absorption spectroscopy and infrared, raman spectroscopy, X-ray diffraction, techniques for magnetic 

analysis, electron microscopy, atomic force microscopy, scanning tunneling microscopy, electron 

spectroscopy 

 

ว.วศ. 331 (210331)      : วัสดุผสม 3(3-0-6) 

MATS 331 : Composite Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.วศ. 201  

 บทนํา  ลักษณะเฉพาะโดยทัว่ไปของวสัดุผสม  การวเิคราะหและการออกแบบวัสดุผสม  วัสดุผสม

พอลเิมอร-เมทริกซ (พเีอ็มซ)ี  วัสดุผสมโลหะ-เมทริกซ (เอ็มเอ็มซ)ี  วัสดุผสมเซรามกิ-เมทริกซ (ซเีอ็มซ)ี  

วัสดุผสมแกว-เมทริกซ วัสดผุสมคารบอน-คารบอน (ซซีซี)ี  วัสดุผสมไฮบริด วสัดุผสมซเีมนต และวสัดุ

ผสมเชิงโครงสราง วสัดุผสมนาโน 

 Introduction, general characteristics of composites, composite analysis and design, polymer-

matrix composites (PMCS), metals-matrix composites (MMCS), ceramic-matrix composites (CMCS), 

glass-matrix composites, carbon-carbon composites (CCCS), hybrid composites, cement composites, 

and structural composites, nanocomposites   
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ว.วศ. 343 (210343)      : เซรามกิและแกว 3(3-0-6) 

MATS 343 : Ceramics and Glasses 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 201  

 กระบวนการและผลติภัณฑทางเซรามกิ สมบัตแิละการประยุกตของเซรามกิ คํานยิามและหลกัการ

ของแกว โครงสรางของแกว สมบัตแิละการประยุกตของแกว 

 Ceramic processes and products, properties and applications of ceramics, definitions and 

principles of glasses, structures of glasses, properties and applications of glasses 

 

ว.วศ. 351 (210351)  : สมบัตเิชงิไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 351 : Electrical and Magnetic Properties of Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :    ว.วศ. 201; หรอื ว.ฟส. 188; หรอื ว.ฟส. 198 และ ว.ฟส. 199  

 การเคลื่อนที่ของประจใุนของแข็ง วัสดุไดอเิล็กทริก วสัดุเฟรโรอเิล็กทริก และวสัดุแมเหล็กเฟรโร

และเฟรริ  

 Charge transport in solids, dielectric materials, ferroelectric materials, ferro-and ferri-magnetic 

materials 

 

ว.วศ. 355 (210355) : เทคโนโลยสีารกึ่งตัวนาํ 3(3-0-6) 

MATS 355   : Semiconductor Technology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    : ว.ฟส. 210 หรอื ว.ฟส. 205 

 บทนําและประวัตขิองเทคโนโลยสีารก่ึงตัวนาํ ชนดิและสมบัตขิองสารก่ึงตัวนาํ พื้นฐานฟสกิส

สถานะของแขง็ กลศาสตรควอนตัมของแถบพลงังาน พันธะและแถบพลงังานของสารก่ึงตัวนาํ อุปกรณสาร

ก่ึงตัวนํา การกอเกิดฟลมหนาและฟลมบาง การประยุกตในเทคโนโลยสีารก่ึงตัวนํา 

 Introduction and history of semiconductor technology, types and properties of semiconductors, 

basics in solid-state physics, quantum mechanics of energy band, bonds and energy bands in 

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

technology 

 

ว.วศ. 374 (210374)    : ปฏบิัตกิารโรงงานกลสําหรับนักศกึษาวัสดุศาสตร 1(0-3-0) 

MATS 374   : Workshop for Materials Science Students 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  นักศกึษาชั้นปท่ี 3; สําหรับนักศกึษาวัสดุศาสตรและฟสกิส 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโรงงานกล เครื่องมอืเครื่องใชและความปลอดภยั การตัด การสรางรูป การ

ตอ การตกแตง การเช่ือม การใชเครื่องจักร 
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 Introduction to workshop, tools and safety, cutting, shaping, joining, finishing, welding and 

machining. 

 

ว.วศ. 375 (210375)     : ปฏบิัตกิารวัสดุศาสตร 3 1(0-3-0) 

MATS 375                 : Materials Science Laboratory 3 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 276   

 การวเิคราะหโครงสรางระดับไมโครและนาโน การวเิคราะหและการแจกแจงขนาดอนุภาค พื้นที่ผวิ

จําเพาะของอนภุาค การกัดกรอนและการสกึหรอ การวดัสมบัตทิางไฟฟา การวัดสมบัตไิพอโิซอเิล็กทริก 

 Micro- and nanostructural analysis, particle size analysis and distribution, specific surface area 

of particles, corrosion and wear, measurement of electrical properties, measurement of piezoelectric 

properties 

 

ว.วศ. 383 (210383)    :  โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 

MATS 383 : Metals and Alloys 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 207 และ ว.วศ. 251  

 ประวัตขิองโลหะและโลหะผสม โครงสรางโลหะ กระบวนการผลติโลหะ แผนภาพเฟสโลหะผสม 

โลหะผสมนอกกลุมเหล็กและกระบวนการทางความรอน การผลติเหล็กกลา ระบบเหล็กคารบอนและ

กระบวนการทางความรอน เหล็กหลอ เหล็กกลาไรสนมิและเหล็กกลาเกรดพเิศษ การกัดกรอนและความ

เสยีหายของโลหะและโลหะผสม 

 History of metals and alloys, metal structures, metal processing, alloy phase diagrams, 

nonferrous alloys and heat treatments, steel making, iron-carbon system and heat treatments, cast 

iron, stainless steels and special steels, corrosion and failure of metals and alloys 

 

ว.วศ. 496 (210496)    : สัมมนาทางวัสดุศาสตร 1(1-0-2) 

MATS 496 : Seminar in Materials Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

 การบรรยายโดยวทิยากรรับเชิญของสาขาวชิา การนาํเสนอขอมลูและอภปิรายในเรื่องที่นักศกึษา

คนควาดวยตนเอง หรอืปญหาพเิศษ การใหลาํดบัขัน้เปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเปนที่พอใจ 

(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. 
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ว.วศ. 497 (210497)    : สหกจิศกึษา          6  

MATS 497 : Cooperative Education 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  นักศกึษาชั้นปท่ี 4  

              นักศกึษาตองมกีารเตรียมความพรอมกอนปฏบิตังิานสหกิจศกึษาเปนเวลาไมนอยกวา 30 

ช่ัวโมง นักศกึษาตองไปปฏบิัตงิานเสมอืนพนักงานในสถานประกอบการที่เก่ียวกับวัสดุศาสตรเปนเวลาไม

นอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่องหรอืเทยีบเทา และตองไดรับการดูแลและควบคุมโดยอาจารยที่ปรึกษา

และพนักงานพี่เลี้ยง มกีารทํารายงานและการสอบปากเปลาหลงัเสร็จสิ้นการปฏบิัตงิานสหกิจศกึษา การให

ลําดับขัน้เปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U)  

 Readiness before practice in cooperative education is required for students for no less than 30 

hours. Students are required to work as an employee in materials science related organizations for no 

less than 16 weeks continuously or equivalent under care and supervision of university advisor and 

mentoring employee.  Report and examination after the finishing of practice in cooperative education 

are required. Grade will be given as satisfactory (S) or unsatisfactory (U). 

 

ว.วศ. 499 (210499)    :  การคนควาอสิระ             3(0-9-0) 

MATS 499                : Independent Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

 นักศกึษาแตละคนจะเลอืกหัวขอทํางานวจิัยเบื้องตน นักศกึษาตองเขยีนรายงานและสอบปากเปลา

ดวย    

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

presentation are required.  

 

    2.2.2) วชิาเอกเลอืก 

ว.วศ. 408 (210408)    : หัวขอพเิศษทางวัสดุศาสตร 3(3-0-6) 

MATS 408    : Selected Topics in Materials Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

 การศกึษาหวัขอทางวัสดุศาสตรเพิ่มเตมิที่ไมอยูในเนื้อหากระบวนวชิาที่เรียน ซึง่อาจเลอืกจากเรื่อง

ที่นาสนใจเกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน 

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

topics may be chosen from current topics of worldwide interest 
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ว.วศ. 424 (210424)     :  การตกผลึกและการปลูกผลึก 3(3-0-6) 

MATS 424  : Crystallization and Crystal Growth 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.วศ. 204 หรอื ว.ฟส. 208; และ ว.วศ. 221 

 อุณหพลศาสตรของการเกิดนิวเคลียสและกลไกการเติบโตของผลึก การปลูกผลึกจากสาร

หลอมเหลว การปลูกผลกึจากสารละลาย การปลูกผลกึจากเฟสที่เปนไอ 

 Thermodynamics of nucleation and crystal growing mechanism, crystal growth from melt, 

crystal growth from solution, vapor-phase growth 

  

ว.วศ. 425 (210425) : กระบวนการผลติวัสดุขัน้สูง 3(3-0-6) 

MATS 425 : Advanced Materials Processing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 221 

            บทนําเก่ียวกับกระบวนการผลติวสัดุขัน้สูง  กระบวนการผลติผลกึเชิงเดี่ยว กระบวนการผลติวสัดุ

หลายช้ัน กระบวนการผลติวสัดุพรุน กระบวนการผลติวัสดุนาโน กระบวนการผลติวัสดฉุลาด กระบวนการ

ผลติวัสดุชีวภาพ กระบวนการผลติวัสดุในระบบกลไฟฟาจุลภาค กระบวนการผลติวัสดุแบบสะอาดและ

ปลอดภัยตอสิง่แวดลอม และเทคนคิการทดสอบแบบไมทาํลาย 

          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. 

 

ว.วศ. 432 (210432)     : วัสดุแปรใชใหม 3(3-0-6) 

MATS 432                 : Recycled Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 201  

 ชีวติและวัฏจักรชีวติของวสัดุ: การจบชีวติของวสัด ุของเสยีและการแปรใชใหม การผลติแบบปฐม

ภูมแิละการแปรใชใหมของกระดาษ การผลติแบบปฐมภมูแิละการแปรใชใหมของพลาสตกิ การผลติแบบ

ปฐมภูมแิละการแปรใชใหมของโลหะ การผลติแบบปฐมภูมแิละการแปรใชใหมของแกว วสัดุอืน่ๆ ที่นํามา

แปรใชใหมได วสัดุทดแทนปนูซเีมนตปอรตแลนด มวลรวมของคอนกรีตที่แปรใชใหม 

 Materials life and life cycle: materials’ end of life, waste and recycling, primary production and 

recycling of paper, primary production and recycling of plastic, primary production and recycling of 

metal, primary production and recycling of glass, other recyclable materials, portland cement 

replacement materials, recycled concrete aggregate 
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ว.วศ. 433 (210433)     :   ซีเมนตและคอนกรตี 3(3-0-6) 

MATS 433    : Cements and Concrete 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 201 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 นยิามและประวัติของซเีมนตและคอนกรีต วัตถุดบิในการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด กรรมวิธกีาร

ผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด องคประกอบทางเคมี สารประกอบ และประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนด  

ปูนซีเมนตผสมวัสดุปอซโซลาน ปูนซีเมนตชนิดพิเศษ มาตรฐานขอกําหนดซีเมนต วิธีทดสอบ และการ

ออกแบบสวนผสมของคอนกรีต 

 Definition and history of cements and concrete, raw materials in Portland cement production, 

Portland cement production process, chemical compositions, compounds, and Portland cement types, 

Pozzolan cements, special cements, cement standards specification, test methods and concrete mix 

design  

 

ว.วศ. 434 (210434)   : วัสดุนาโน 3(3-0-6) 

MATS 434   : Nanomaterials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 201  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวัสดนุาโนและนาโนเทคโนโลย ีเคมเีชิงฟสกิสของพื้นผวิของแข็ง อนุภาคนา

โน ลวดนาโนและแทงนาโน ฟลมนาโน การประดษิฐโครงสรางนาโนโดยวธิกีารทางฟสกิส การหา

ลักษณะเฉพาะและสมบัตขิองวัสดุนาโน การประยุกตวัสดุนาโน  

 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, applications of nanomaterials 

 

ว.วศ. 435 (210435)    : เสนใยธรรมชาต ิพอลเิมอรชวีภาพและวสัดุผสมชวีภาพ 3(3-0-6) 

MATS 435 :  Natural Fibers, Biopolymers and Biocomposites 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.วศ. 201  

 บทนํา เสนใยธรรมชาตเิสริมแรงสําหรับวสัดุผสม กระบวนการผลติเสนใยสําหรับการประยุกตเชิง

อุตสาหกรรม การยดึตดิของเสนใยและเมทริกซในวัสดุผสมเสนใยธรรมชาต ิเทคโนโลยพีอลแิลกตกิแอซดิ 

วัสดุผสมชีวภาพที่มพีอลแิลกตกิแอซดิเปนฐาน วสัดุผสมเสนใยธรรมชาตแิละยาง วัสดุผสมนาโนทีม่ี

เซลลูโลสเปนฐาน การประยุกตเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ยั่งยนืของผลติภัณฑชีวภาพ 

 Introduction, natural fiber as reinforcement for composites, processing of fiber for industrial 

applications, fiber-matrix adhesion in natural fiber composites, polylactic acid (PLA) technology, 
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polylactic acid based biocomposites, natural-fiber rubber composites, cellulose-based nanocomposites, 

industrial applications, sustainable development of bioproducts 

 

ว.วศ. 436 (210436)      :   วัสดุชวีภาพเพือ่การประยุกตทางการแพทย 3(3-0-6) 

MATS 436 : Biomaterials for Medical Applications 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 343 และ ว.วศ. 383   

 ภาพรวมของวัสดุชีวภาพและการใชงานเปนอุปกรณทางการแพทย เงื่อนไขเชิงกายภาพและเชิงกล

ของการประยุกตทางการแพทย วัสดุชีวภาพประเภทโลหะ วัสดุชีวภาพประเภทเซรามกิ วัสดุชีวภาพประเภท

พอลเิมอร สารยดึตดิ สารเคลอืบ  วัสดุชีวภาพสําหรับการประยุกตดานทันตกรรม  

 Overview of biomaterials and their uses in medical devices, physical and mechanical conditions 

for medical applications, metallic biomaterials, ceramic biomaterials, polymeric biomaterials, adhesives, 

coatings, biomaterials for dental applications 

  

ว.วศ. 445 (210445)     : การประดิษฐและการประยกุตวัสดุเซรามกิขั้นสูง 3(3-0-6) 

MATS 445   : Fabrication and Applications of Advanced Ceramic Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 221 และ ว.วศ. 343  

 บทนํา การเตรียมผงละเอยีดมาก การอดัแนนผง กระบวนการผลติที่อุณหภูมสิูง กระบวนการขัน้

สําเร็จ การประยุกตใชเชิงหนาที่ของเซรามกิขัน้สูง เซรามกิหนาที่เชิงพหุประยุกต เทคโนโลยนีาโนสําหรับ

เซรามกิขัน้สูง 

          Introduction, preparation of ultrafine powders, compaction of powder, high temperature 

process, finishing process, functional application of advanced ceramics, multi-application ceramics, 

nanotechnology for advanced ceramics 

 

ว.วศ. 448 (210448)    : วัสดุเชงิทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

MATS 448                : Optical Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ว.วศ. 343; หรอื ว.วศ. 201 และ ว.ฟส. 301; หรอื ว.วศ. 201 และ  

  ว.ฟส. 406 

 วัสดุเชิงทัศนศาสตร การดดูกลนืและการทะลุผานของวสัดุเชิงทัศนศาสตร ดัชนหีกัเหและการ

กระจายของวัสดุเชิงทศันศาสตร การเปลงแสง วัสดุทัศนศาสตรเชิงไฟฟาและอเิล็กทรอนกิสเชิงแสง การหา

ลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงทศันศาสตร การประยุกตและเทคโนโลยขีองวสัดุเชิงทศันศาสตร  
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 Optical materials, absorption and transmission of optical materials, refractive index and 

dispersion of optical materials, luminescence, electro-optic and optoelectronic materials, 

characterization of optical materials, applications and technologies of optical materials 

 

ว.วศ. 453 (210453) : วัสดุและอุปกรณเชงิไฟฟาและแมเหล็ก 3(3-0-6) 

MATS 453 : Electrical and Magnetic Materials and Devices 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.วศ. 351 

 วัสดุตัวนํา วัสดุไดอเิล็กทริก วัสดุไพอโิซอเิล็กทริกและอเิลก็โทรสตริกทฟี วัสดุไฟฟาแสง เซรามกิ

แมเหล็ก 

 Conducting materials, dielectric materials, piezoelectric and electrostrictive materials, electro-

optic materials, magnetic ceramics 

 

ว.วศ. 454 (210454)   : วัสดุสําหรับการประยุกตท่ีอุณหภูมสูิง 3(3-0-6) 

MATS 454  : Materials for High Temperature Applications 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.วศ. 251  

 เทคโนโลยทีี่อุณหภูมสิงู  พฤตกิรรมเชิงกลของวัสดุที่อุณหภูมสิูง โลหะผสมที่อุณหภูมสิงู  วัสดุทน

ไฟ 

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

temperature alloys, refractories 

 

ว.วศ. 462 (210462)    : วัสดุศาสตรของฟลมบาง 3(3-0-6) 

MATS 462  : Materials Science of Thin Films 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ว.วศ. 221 และลงทะเบยีนเรยีนพรอม ว.วศ. 315  

 บทนําและบททบทวนวัสดุศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีุญญากาศ เทคนคิการตกสะสม

ฟลมบาง การกอเกิดของฟลม เอพแิทกซ ี การหาลักษณะเฉพาะสมบัตทิางกายภาพและเชิงกลของฟลม 

การหาลักษณะเฉพาะสมบตัทิางแสง ทางไฟฟาและแมเหล็กของฟลม การวเิคราะหองคประกอบทางเคมี

และปริมาณสัมพันธของฟลม 

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

deposition technique, film formation, epitaxy, physical and mechanical properties characterization of 

film, optical, electrical and magnetic properties characterization of film, chemical analysis of film 

composition and stoichiometry 
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ว.วศ. 463 (210463)    : การเชื่อมตอวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 463     : Joining of Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :   ว.วศ. 207 และ ว.วศ. 251  

 บทนําสูการเช่ือมตอวสัด ุการเช่ือมตอโลหะและโลหะผสม โลหะวทิยาของการเชื่อม สมบัตแิละการ

ตรวจสอบรอยเช่ือม การประยุกตและกรณศีกึษาการเชื่อมตอโลหะและโลหะผสม การเชื่อมตอเซรามกิและ

แกว การเช่ือมตอพอลเิมอร การเช่ือมตอวัสดุผสม 

 Introduction to joining of materials, joining of metals and alloys, welding metallurgy, properties 

and examination of joints, applications and case studies of joining of metals and alloys, joining of 

ceramics and glasses, joining of polymers, joining of composites 

 

ว.วศ. 464 (210464)   : เทคโนโลยกีารเคลอืบผวิขัน้สูง 3(3-0-6) 

MATS 464    : Advanced Surface Coating Technology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.วศ. 221  

 เทคโนโลยกีารเคลอืบผวิขัน้สงูการเตรียมผวิสําหรับการตกสะสมผวิเคลอืบ ผวิเคลอืบตกสะสมจาก

เฟสที่เปนไอ ผวิพนเคลอืบดวยความรอน ผวิเคลอืบตกสะสมโดยเทคนคิอื่นๆ การประยกุตผวิเคลอืบขัน้สงู 

 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. 

 

ว.วศ. 465 (210465)      :  วทิยาศาสตรพื้นผวิและรอยตอ  3(3-0-6) 

MATS 465    : Surface and Interface Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ว.คณ. 112 และ ว.วศ. 201  

 บทนําสูวทิยาศาสตรพื้นผวิและรอยตอ โครงสรางอะตอมของพื้นผวิ สมบตัทิางไฟฟาของพื้นผวิและ

รอยตอระหวางผวิ อุณหพลศาสตรของพื้นผวิและรอยตอระหวางผวิ การหาลักษณะเฉพาะของพื้นผวิและ

รอยตอระหวางผวิ วทิยาศาสตรของคอลลอยด 

 Introduction to surface and interface science, atomic structure of surfaces, electronic properties 

of surface and interfaces, thermodynamic of surface and interfaces, characterization of surfaces and 

interfaces, colloid science 

 

ว.วศ. 483 (210483)   : โลหกรรมเชงิกายภาพ 3(3-0-6) 

MATS 483   :  Physical Metallurgy 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :    ว.วศ. 383  
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 การแข็งตัวในโลหะ กลไกการเพิ่มความแข็งแรงที่ควบคุมโดยกอกําเนดิ-การทําลายดสิโลเคชัน 

กลไกการเพิ่มความแข็งแรงทีค่วบคุมโดยความสามารถในการละลาย ความเสยีหายในโลหะและโลหะผสม            

 Solidification in metals, strengthening mechanisms controlled by disloation generation-

annihilation, strengthening mechanisms controlled by solubility, failure in metals and alloys  

 

ว.วศ. 485 (210485)    :  การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ 3(3-0-6) 

MATS 485 : Corrosion and Degradation of Materials 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ว.คม. 111; และ ว.วศ. 204 หรอื ว.ฟส. 208  

 บทนําการกัดกรอน การกัดกรอนไฟฟาเคม ีการปองกันการกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน 

การกัดกรอนที่อุณหภมูสิงู การทดสอบการกัดกรอน การเสือ่มของพอลเิมอร 

 Introduction to corrosion, electrochemical corrosion, corrosion protection, forms of corrosion, 

high temperature oxidation, corrosion test, degradation of polymers 

 

วศ.ก. 181 (254181)        : การเขยีนแบบวศิวกรรมสําหรับผูท่ีมใิชนักศกึษาวศิวกรรม 2(1-3-2) 

ME 181           : Engineering Drawing for Non-Engineering Majors 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การเขยีนแบบตัวอักษร การใชเครื่องมอืเขยีนแบบ การสรางรูปเรขาคณติ การเขยีนแบบภาพฉาย 

การกําหนดขนาด การเขยีนแบบภาพตัดและขอยกเวน การเขยีนภาพสามมติแิบบไอโซเมตริคและออปลคิ 

การเขยีนภาพแบบสเกต แบบสั่งงาน 

 Lettering, use of instruments, applied geometry, orthographic projections, dimensioning, 

section and convention drawings, isometric and oblique drawings, sketching, working drawings 

 

วศ.อ. 230 (255230)   : องคการ และการจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

IE 230  : Industrial Organization and Management 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 การศกึษาโครงสรางและการจัดองคการ การจัดการในงานอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎขีอง

การจัดการ ทฤษฎอีงคกร ภาระหนาที่ของฝายบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารงานบุคคลและการ

สรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน การวเิคราะหปจจัยจงูใจในการทํางาน ภาวะผูนํา การควบคุมดูแลและ

ประเมนิผลการทํางาน จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจ และความรับผดิชอบตอสงัคม 

 A study of the organization structure of the industrial enterprises; Concept and theory of 

industrial organization and management; Responsibility of management and planning department; 
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Personnel management and human relation in the organization. An evaluation of employee motivation, 

leadership, productivity, working ethic and social responsibility. 

 

วศ.อ. 323 (255323)    :   การประกนัคุณภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 

IE 323  : Introduction to Quality Assurance 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ความหมายของคุณภาพ หลกัการพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพและ

วทิยาการการประกันคุณภาพเบื้องตน ระบบความเช่ือมั่น ระบบมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอ และระบบ

คุณภาพอื่นๆ ที่สาํคัญ 

 Quality definition. Principles of Quality control. Quality assurance system and concepts. 

Reliability system. Principle of ISO standard and other important quality systems. 

 

วศ.อ. 445 (255445)  : การประยุกตใชคอมพวิเตอรชั้นสูงสําหรับวศิวกรรม 3(2-3-4) 

   อุตสาหการ 

IE 445  : Advanced Computer Application for Industrial Engineering 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 กระบวนการผลติโดยเครื่องซเีอ็นซ ี การออกแบบช้ินงานทางวศิวกรรมโดยใชโปรแกรมชวยในการ

ออกแบบ การออกแบบกระบวนการผลติโดยใชโปรแกรมชวยในการผลติ คอมพวิเตอรชวยงานวศิวกรรมขัน้

พื้นฐาน การออกแบบช้ินงานทางวศิวกรรมแบบ 2 มติ ิ การออกแบบช้ินงานทางวศิวกรรมแบบ 3 มติ ิ การ

ออกแบบช้ินงานทางวศิวกรรมรูปทรงอสิระ การเขยีนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขและการวเิคราะหทาง

วศิวกรรม 

 Manufacturing operation using computer numerical control machine (CNC), designing 

engineering component by a computer-aided design (CAD) software, designing manufacturing 

operation by a computer-aided manufacturing (CAM) software, basic computer-aided engineering 

(CAE), designing engineering components in 2D, designing engineering components in 3D, designing 

free-form engineering components, computer numerical control programming and engineering analysis. 

 

 

 

 

 


