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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ น หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560 จากหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวัส ดุ ศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.
2560
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์
8.2 นักวิจัย นักประดิษฐ์หรือวิศวกรทางด้านวัสดุศาสตร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
8.3 บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุ
8.4 บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้พัฒนา คิดค้น ประดิษฐ์วัสดุทางเลือกใหม่
ที่มีสมบัติที่ดีขึ้น ทนทานขึ้น ประหยัดต้นทุนกว่าเดิม
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การขั บ เคลื่ อนประเทศด้ว ยภาคอุ ตสาหกรรมไปสู่ การขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ประเทศไทย 4.0 จึ งเป็ น การพั ฒ นาเครื่อ งยนต์ เพื่ อขั บ เคลื่ อ นการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ชุด ใหม่ (New
Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 2 ด้าน คือ ความหลากหลาย
เชิ งชี ว ภาพและความหลากหลายเชิงวัฒ นธรรมให้ เป็ น ความได้เปรียบในเชิงแข่ งขั น โดยการเติ ม เต็ ม ด้ว ย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอันประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุม่ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุม่ ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value
Services)
ประเทศไทย 4.0 จึ งเป็ น การถั ก ทอเชื่ อ มโยงเทคโนโลยี ห ลั ก ที่ ต้ น น้ าเพื่ อ สร้ างความแข็ งแกร่งให้ กั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้า และ Start-ups ต่างๆที่อยู่ปลายน้า โดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน
ผนวกกับผู้มีส่วนร่วมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดย
เน้ น ตามความถนั ดและจุดเด่น ของแต่ล ะองค์กร และมีภ าครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้นการที่ประเทศจะเป็น
ประเทศไทย 4.0ได้จักต้องมีการวางแผนเพื่อเสริมสร้างรากฐานและโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งในด้านการศึกษานั้นพบว่ามหาวิทยาลัยถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่
สาคัญทั้งในด้านการวิจัยและการผลิตบั ณฑิตที่ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะความเข้มแข็งทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตามศาสตร์
ของสาขาวิช า ดั งที่ ห ลั ก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษาของคณะวิท ยาศาสตร์จะเน้ น การท าปริญ ญานิ พ นธ์ (SCI
Thesis) ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการโดยถือเป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่ได้เล่าเรียนและสั่งสม
มาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ใหม่ ที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาปริญญานิพนธ์นี้จะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตที่เยาวชนควรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้
นอกจากการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ของประเทศแล้ ว ในภาพรวม มี ก ารวางแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมใน 2 ด้านหลักคือ (1)ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ในส่วนการพัฒ นาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน การพัฒ นาทักษะ
ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล และ (2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนในส่วนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
ที่พึงประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ ได้มีการกาหนดเป็นแผนในระยะสั้น ดังระบุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์
4

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และวางอนาคตรากฐานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนา
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย และพั ฒนาสภาวะแวดล้อมของวทน. ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีเป้าบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนา 25 คนต่อ 10,000 คน
ในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจ ภูมิภาคและโลก ในระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวช้าและผันผวน รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ที่ ห ลากหลายขึ้น ท าให้ ป ระเทศไทยมีโอกาสที่ ดีเนื่องจากมี ฐานการผลิ ตและบริการที่เข้ม แข็ง
สามารถต่อยอดต่อไปรวมทั้งสามารถสร้างความร่วมมือในกลุ่ ม ASEAN แต่ขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็
เผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกเติบโตช้า ทาให้ทุกประเทศต้องแข่งขันกันอย่างสูง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ช่วงเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเทศไทยประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอาทิ (1)
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น (2)
การพัฒนาคนของประเทศไทยในด้านการศึกษา ทางสุขภาพเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังต่ากว่าหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียคนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นแต่ คุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ต่า (3) ผลิตภาพการผลิต
แรงงานยังต่าและมีความต้องการกาลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจาก
การเข้าสู่ยุ คอุตสาหกรรม 4.0 (4) การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒ นธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตั ล ทาให้
สังคมไทยกาลั งประสบปั ญ หาวิกฤติค่านิ ยมที่เปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสวัฒ นธรรมต่างชาติที่ห ลากหลาย
สังคมไทยกาลังเผชิญปั ญ หาเกี่ย วกับ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คัดกรองและเลื อกรับวัฒ นธรรมที่ดี การพัฒ นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการที่สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อม
นาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3)
การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกาลังจะพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
สถานการณ์ทางสังคมที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้การพัฒนาคนให้มีทักษะและมีคุณภาพมี
ความสาคัญยิ่ง การพัฒนาหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์มี ความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกับการพัฒนาดังกล่าว
เนื่องจากหลักสูตรฯ มีพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตทางวัสดุศาสตร์อันเป็นศาสตร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตหลากหลายประเภท ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาบุค ลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒ นาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวได้ว่า หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน
นอกจากนี้ ตามบริบทของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรฯสามารถมีส่วนร่วมสร้างเสริมประเทศตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้าง
สร้างสรรค์มีทักษะการทางาน (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งมุ่งต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศั กยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ มี ภ ารกิจ หลั ก ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ กระดั บ
การศึ ก ษาในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โ ดยตระหนั ก ถึ ง บทบาทในการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ควบคู่กับ สมรรถนะในการทางาน คณะวิทยาศาสตร์ จึงออกแบบหลั กสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผนวกกับการพัฒ นา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value)
SCI ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility, International
Recognition เพื่อยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่พึงได้รับการพัฒ นาศักยภาพด้านวิชาการ
และวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันนามาซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความ
ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
กรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการ/กากับ/ดูแลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมอาจารย์ผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเข้าถึงธรรมชาติของวัสดุสามารถบูรณาการทางความรู้สู่นวัตกรรม
1.2 ความสาคัญ
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย รากฐานของทฤษฎี แ ละหลั ก การทางความคิ ด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ ต่ อประเทศชาติ วั ส ดุ ศ าสตร์ เป็ น วิ ท ยาศาสตร์แขนงหนึ่ งที่ จ าเป็ น และเชื่ อมโยงกับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมหลากหลายด้านอันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ ด้วยการสร้างหลักสูตร
วัสดุศาสตร์ที่มีการผสานรวมรายวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ
สามารถทาการวิจัย สร้างองค์ค วามรู้ใหม่ทางด้านวัสดุศาสตร์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 วัตถุประสงค์
1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติของวัสดุ มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานและการวิจัย
ทางด้านวัสดุศาสตร์
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางวัสดุโดยต้องคานึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มทุนของนวัตกรรมวัสดุ
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.1 การพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนทุกปีการศึกษา

กลยุทธ์การดาเนินการ
2.1.1 มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
2.1.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาอาจารย์ประจา 2.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
หลักสูตรทุกปีการศึกษา
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2.3 การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 2.3.1 มีการวิเคราะห์และวิพากษ์
ปีให้สอดคล้องกับการ
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
2.1.1 รายงานผลการเรียนรู้ และ/หรือ
ผลการจัดการเรีนการสอน (มคอ. 3-7)
2.1.2 เอกสารการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ์การสอน (มคอ.
3-7)
2.2.1 เอกสารการเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
2.3.1 รายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7)
2.3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเที ย บเคีย งหน่ ว ยกิต เป็ น ไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ ว่าด้ว ยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน)

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิ ส์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1. นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการแตกต่างกัน
2. นิสิตมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. ส่งเสริมให้นิสิตลงเรียนวิชาเสริมเพื่อปรับพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้นิสิตคิดประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ในงานวิจัย
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
700,000 700,000 700,000 700,000

ปีที่ 5
700,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ
700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
**ค่าธรรมเนียม 70,000 บาท * 1 ปี x จานวนรับ 10 คน
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 26หน่วยกิตx1200บาท/ชั่วโมงx16 ครั้ง/ภาค) 468,000.00
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)

150,000.00

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา/ปฐมนิเทศ)

50,000.00

ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าวิจัยพัฒนา/บริหารหลักสูตร
→ค่าใช้จ่ายรวม
→ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 10คน)

699,920.00
69,920.00

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

87,400.00

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

7,200.99

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

7,200.99

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ10

8,599.00

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

69,920.00

98,100.00
10,700.00

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

17,312.00

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

28,608.00**

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)

8,720.00

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)

6,000.00

ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)

2,080.00

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)

11,808.00

115,412.00
144,020.00

(**ประมาณการปรับเพิ่มในหมวดนี้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะเท่ากับ 37,190.40)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

144,020.00
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'1 501

3(3-0-6)

MS 501

Structure and Property of Materia(.s

' 502

nl11n1!gu

MS 502

Materiak Characterization

3(2-2-5)

2(2-0-a)

' 503
MS 503

Thermodynamics for Materiak Science

504
MS 504
00

Yd 591

MS 591
592
MS 592
10

2(2-0-4)
Kinetics for Materiak Science
ljJ

j

2(1-2-3)

Research Methodo(ogy
11WF 1

1(0-2-1)

Seminar in Material.s Science I
ii

วส 593 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
MS 593 Seminar in Materials Science II

1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ โดยให้อย่าง
น้อย 6 หน่วยกิตเป็นรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
กลุ่มที่ 1
วส 511
MS 511
วส 512
MS 512
วส 513
MS 513
วส 514
MS 514
วส 515
MS 515
วส 516
MS 516
กลุ่มที่ 2
วส 521
MS 521
วส 522
MS 522
วส 523
MS 523
วส 524
MS 524
วส 525
MS 525

กลุ่มโลหะ
กระบวนการแข็งตัว
Solidification Processing
การกัดกร่อน
Corrosions
กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ์
Metal Processing and Product Design
โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
Applied Physical Metallurgy
การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย
Failure and Fracture Analysis
การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่
Metal Refining and Recovery Processing
กลุ่มเซรามิกส์
วัสดุเซรามิกส์
Ceramics Materials
เทคโนโลยีของแก้ว
Glass Technology
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และการพัฒนาคุณภาพ
Ceramic Products and Quality Development
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก
Piezoelectric and Ferroelectric Materials
กระบวนการทางเซรามิกส์และการขึ้นรูปเซรามิกส์
Ceramic Processing and Fabrication

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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กลุ่มที่ 3
วส 531
MS 531
วส 532
MS 532
วส 533
MS 533
วส 534
MS 534
วส 535
MS 535
วส 536
MS 536
กลุ่มที่ 4
วส 541
MS 541
วส 542
MS 542
วส 543
MS 543
วส 544
MS 544
วส 545
MS 545
วส 546
MS 546
วส 547
MS 547
วส 548
MS 548

กลุ่มพอลิเมอร์
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
การไหลของพอลิเมอร์
Polymer Rheology
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
Structure and Properties of Polymers
เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
Physical Chemistry of Polymers
เมมเบรนพอลิเมอร์
Polymer Membranes
พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
Degradable Polymers and Polymer Recycle
กลุ่มวัสดุขั้นสูงและการวิเคราะห์
พื้นผิวศาสตร์
Surface Science
วิธีวิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์
Surface Analysis Methods in Materials Science
วัสดุแม่เหล็ก
Magnetic Materials
การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก
Fabrication and Analysis of Magnetic Materials
วัสดุนาโน
Nanomaterials
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
Thin Film Technology
ผลึกศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Crystallography
วัสดุผสม
Composite Materials

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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วส 641
MS 641
วส 642
MS 642
วส 643
MS 643
กลุ่มที่ 5
วส 651
MS 651
วส 652
MS 652
กลุ่มที่ 6
วส 505
MS 505
วส 506
MS 506
วส 507
MS 507
วส 508
MS 508

อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการขึ้นรูป
Microelectronic Device and Fabrication
กระบวนการผลิตแบบ
Additive Manufacturing
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวัสดุศาสตร์
Numerical Methods for Materials Science
กลุ่มปฎิบัติการพิเศษทางวัสดุศาสตร์
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
Special Topics in Materials Science
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฎิบัติการ
Special Experiments in Materials Science
กลุ่มพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ของแข็งสาหรับวัสดุศาสตร์
Solid State Physics for Materials Science
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
คณิตศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
Mathematics for Materials Science
การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ
Materials Selection and Design

3. ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Mater’s Thesis

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
วส หรือ MS
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
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3. ความหมายรหัสตัวกลาง
0
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
1
หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางโลหะ
2
หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางเซรามิกส์
3
หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางพอลิเมอร์
4
หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางวัสดุขั้นสูงและการวิเคราะห์
5
หมายถึง หัวข้อพิเศษ ปฎิบัติการพิเศษทางวัสดุศาสตร์
9
หมายถึง วิจัย / สัมมนา / ปริญญานิพนธ์ /
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส 503
อุณหพลศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
6 หน่วยกิต
8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วส 504
จลนศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
ปนพ 691
ปริญญานิพนธ์
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปนพ 691
ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6
15

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
MS 501 Structure and Property of Materials
ความรู้พื้นฐานด้านผลึกศาสตร์ แลตทิซของบราเวส์ ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรง
ยึดเหนี่ยวแบบต่างๆ ในของแข็ง ตาหนิ ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมและวัสดุนวัตกรรม
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3(2-2-5)
MS 502 Materials Characterization
วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุการตรวจสอบพื้นผิวการหาสมบัติเ ชิงกลและเชิงความ
ร้อนในวัสดุต่างๆ การหาสมบัติทางไฟฟ้า การหาสมบัติทางแม่เหล็ก การหาสมบัติท างแสง รวมถึงมีการ
สังเกตุการณ์จริง หรือฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
วส 503
อุณหพลศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
MS 503 Thermodynamics for Materials Science
กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและปรากฏการณ์ในวัสดุ การคานวณหาเอนทาลปี
และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ แผนภาพเฟส
วส 504
จลนศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
MS 504 Kinetics for Materials Science
จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ การแพร่ การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
MS 591 Research Methodology
การตั้งสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
การอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในงานวิจัยและในการเขียนบทความ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
วิจัย การนาเสนอและการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
1(0-2-1)
MS 592 Seminar in Materials Science I
การฟัง และการนาเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประเด็นร่วมสมัย
ทางวัสดุศาสตร์ โดยการให้สัมมนา เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาผลงานวิจัยของผู้อื่น เกิดการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ มีการแสดงและรับฟังความคิดเห็น
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วส 593
MS 593

สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
1(0-2-1)
Seminar in Materials Science II
การฟัง และการนาเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ โดย
การให้สัมมนา และจัดทารายงาน
2. หมวดวิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโลหะ
วส 511 กระบวนการแข็งตัว
3(3-0-6)
MS 511 Solidification Processing
อุณหพลศาสตร์ลนศาสตร์สัญฐานวิทยาของส่วนต่อประสานระหว่างของแข็งและของเหลว
ปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนในการหล่อโลหะกลไกของการแข็งตัวของโลหะภายใต้ภาวะสมดุลและไม่
สมดุลปรากฏการณ์การเกิดนิวเคลียสและการเติบโตของผลึ กการเกิดโครงสร้างจุลภาคชนิดต่างๆ การขนส่ง
มวลระว่างการขนส่งมวลระหว่างการแข็งตัว
วส 512 การกัดกร่อน
3(2-2-5)
MS 512 Corrosions
หลักการกัดกร่อน อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการกัดกร่อนในสิ่งแวดล้อมต่างชนิด การ
ทดสอบการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สที่อุณหภูมิสูงกระบวนการกัด
กร่อนที่เกิดขึ้นของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการแพทย์
วส 513 กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
MS 513 Metal Processing and Product Design
การออกแบบกระบวนการผลิ ต โลหะและโลหะผสมเพื่ อ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมและการสร้ า ง
นวัตกรรมโลหะผสมด้วยเทคโนโลยีการหล่อ การเชื่อมการขึ้นรูป และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ อุณ
หพลศาสตร์ของกระบวนการทางโลหะ การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสมการ
หล่อ การเชื่อมการขึ้นรูป การออกแบบ
วส 514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
3(2-2-5)
MS 514 Applied Physical Metallurgy
การทานายสมบั ติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟสและการแปลงเฟส สมบัติทางกายภาพของ
โลหะที่อุณหภูมิสูง ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลงเฟสแบบแพร่และไม่แพร่ จลนพลศาสตร์ของปฎิกิริยา
เชิงโลหกรรม กลไกการเพิ่มความแข็งแรงการตกผลึกในโลหะ การเพิ่มความแข็งแบบอบชุ บ โลหะวิทยา
กายภาพสาหรับระบบเหล็ก-คาร์บอนและระบบอื่นที่สาคัญ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
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วส 515
MS 515

การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย
3(2-2-5)
Failure and Fracture Analysis
การวิเคราะห์ความเสียหาย เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสมบัติของโลหะผสม
ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างโครงสร้างและพฤติกรรมเชิงกลของโลหะผสม ความเค้นและความเครียด การ
เสียรูปแบบยืดหยุ่น ทฤษฎีเกี่ยวกับดิสโลเคชั่น การเสียรูปแบบถาวร กลไกการสร้างความแข็งแรง เกณฑ์
จุดครากและการประยุกต์ การทาให้เหนียว การคืบและการแตกหักจากการคืบ
วส 516 การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่
3(2-2-5)
MS 516 Metal Refining and Recovery Processing
หลักการทางด้านเคมีเกี่ยวกับการนาของเสียโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นประโยชน์
โดยวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ในการสกัดโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิก การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ
การการนาโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ การพัฒนากระบวนการที่คุ้มค่าโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเซรามิกส์
วส 521 วัสดุเซรามิกส์
3(3-0-6)
MS 521 CeramicsMaterials
โครงสร้างของเซรามิกส์ โครงสร้างที่มีฐานเป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลสแพ็ค
เพอร์รอฟสไคท์ ข้อบกพร่องในเซรามิกส์ สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์ การขนส่งมวลและไฟฟ้าในวัสดุ สภาพ
น าไฟฟ้ าโดยไอออนและอิเล็ กตรอน การน าไฟฟ้ าในเซรามิ กส์ โลหะออกไซด์ สมบั ติ เชิงกล การเกิ ด
โครงสร้างจุลภาคในวัสดุเซรามิกส์ ขนาดของอนุภาค กระบวนการเผาผนึก
วส 522 เทคโนโลยีของแก้ว
3(3-0-6)
MS 522 Glass Technology
โครงสร้างของแก้วและหลักการเกิดแก้ว ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี-โครงสร้าง
โครงข่าย-สมบัติของแก้ว โดยเน้นการปรับปรุงสมบัติของแก้วให้ตรงกับความต้องการ กระบวนการหลอม
แก้วก่อนการขึ้นรูป และเทคโนโลยีในการขึ้นรูป การปรับปรุงสมบัติ (treatment) และการตรวจสอบแก้ว
ด้วยเทคนิคต่างๆ
วส 523 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และการพัฒนาคุณภาพ
3(3-0-6)
MS 523 Ceramic Products and Quality Development
กลุ่มและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
เซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม เซรามิกส์แบบดั้งเดิม เซรามิกส์ที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน
3(3-0-6)
วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก
MS 524 Piezoelectric and Ferroelectric Materials
ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเองปรากฎการณ์
ไพโรอิเล็กทริกโดเมน วงฮิสเตอไรซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทางกายภาพของวัสดุเฟอโร อิเล็กทริกและการวัด
และการประยุกต์ใช้งาน
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วส 525
MS 525

กระบวนการทางเซรามิกส์และการขึ้นรูปเซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramic Processing and Fabrication
วิธีการเตรียมเซรามิกส์เชิงเคมีและฟิสิกส์เทคนิคการขึ้นรูปและการประดิษฐ์ บทบาทของพื้นผิว
และการปรับแต่งพื้นผิว ลักษณะเฉพาะและการควบคุมคุณภาพ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพอลิเมอร์
วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
3(2-2-5)
MS 531 Polymer Processing
หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การอัดรีด การฉีด
ขึ้น รูป การอัดขึ้น รูป การอัดแบบชนิ ดหมุนตัว การขึ้นรูปชิ้นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ การปั่นหลอม
การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
วส 532 การไหลของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
MS 532 Polymer Rheology
ความรู้เบื้องต้นและการจาแนกของไหล พฤติกรรมการไหลและสมบัติการไหลของพอลิเม
อร์หลอมเหลวแบบนิวโทเนียนและแบบไม่เป็นนิวโทเนียน ตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติการไหลของพอลิ - เม
อร์หลอมเหลว การวัดสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว
วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
MS 533 Structure and Properties of Polymers
โครงสร้างโมเลกุลและสัณฐานของพอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ อิทธิพล
ของโมเลกุลและสัณฐานที่มีต่อสมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ สมบัติทางกล การเสียรูปของพอลิ -เมอร์ใน
สถานะของแข็งการไหลของพอลิเมอร์สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสง พอลิเมอร์ผสม การปรับแปลงพอลิเมอร์
วส 534 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
MS 534 Physical Chemistry of Polymers
โมเลกุลพอลิเมอร์ในรูปของคอยล์แบบสุ่ม โครงรูปและขนาดโมเลกุลของโซ่พอลิเมอร์ใน พอ
ลิเมอร์ในรูปต่างๆ อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติของคอยล์พอลิเมอร์ที่แทรกประสานกันในสารละลายการแยก
เฟส การบวมตัวของพอลิเมอร์แบบโครงข่าย การลดต่าลงของจุดหลอมเหลว การตรวจสอบวิเคราะห์มวล
และขนาดของพอลิเมอร์เส้นเดี่ยวในสารละลายเจือจางโดยใช้วิธีเชิงสถิตและเชิงพลวัต
วส 535 เมมเบรนพอลิเมอร์
3(3-0-6)
MS 535 Polymer Membranes
วัส ดุ เมมเบรนบางและสมบั ติ ต่ างๆ การเตรีย มเมมเบรนบางสั งเคราะห์ การวิเคราะห์ วั ส ดุ
เมมเบรนบางแบบพรุนและไม่พรุน กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมมเบรนบาง การเลือกผ่าน การออสโมซิส กลับ การกรอง การประยุกต์ใช้เมมเบรนบางในกระบวนการแยกแบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
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วส 536
MS 536

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
3(2-2-5)
Degradable Polymersand Polymer Recycle
สืบค้นบทความเกี่ยวกับพอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ นาความรู้
และเทคโนโลยีที่สืบค้นมาร่วมอภิปรายในชั้นเรียน โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัสดุขั้นสูงและการวิเคราะห์
วส 541 พืน้ ผิวศาสตร์
3(3-0-6)
MS 541 Surface Science
โครงสร้างอะตอมของพื้นผิว โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นผิว ความตึงผิว อุณหพลศาสตร์ของ
พื้นผิว สภาพเคลื่อนที่ได้ของพื้นผิว อันตรกิริยาระหว่างแก๊สและของเหลว กับพื้นผิว การยึดติด อันตรกิริยา
ระหว่างอนุภาคพลังงานสูงกับพื้นผิว การดูดซับพื้นผิวศาสตร์ในการทาวัสดุและวัสดุนวัตกรรมไทรโบโลยี
เบื้องต้น
วส 542 วิธีวิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
MS 542 Surface Analysis Methods in Materials Science
พื้นฐานสุญญากาศระดับสูงยิ่ง เทคนิคด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีอิเล็กตรอน
โอเยร์สเปกโทรสโกปี อัลทราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี รังสีเอกซ์ สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดเชิงการแปลงแบบฟู
เรียร์ จุลทรรศนศาสตร์แบบส่องกราดเชิงทะลุทะลวง จุลทรรศนศาสตร์แบบแรงอะตอม การเลี้ยวเบนของ
อิเล็กตรอนสะท้อนพลั งงานสูง การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานต่า การนาเทคนิคการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ
วส 543 วัสดุแม่เหล็ก
3(3-0-6)
MS 543 Magnetic Materials
คุณสมบัติทางฟิสิกส์และโครงสร้างของวัสดุแม่เหล็กแม่เหล็กกับความต้านทานแม่เหล็กขนาด
ใหญ่ วัสดุแม่เหล็กแบบเม็ดและแบบเป็นชั้นวัสดุแม่เหล็กแบบผลึกและอสัณฐาน การนาไปประยุกต์ใช้
วส 544 การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก
3(2-2-5)
MS 544 Fabrication and Analysis of Magnetic Materials
ประเภทของวัส ดุแม่เหล็ ก การสังเคราะห์ วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างแบบนาโนคริสตัลและแบบ
อสัณฐาน การวิเคราะห์สมบัติแม่เหล็กเฟร์โรแมกเนติกเรโซแนนซ์ โดเมนและพื้นผิว ทัศนศาสตร์แม่เหล็ก
การนาวัสดุแม่เหล็กไปใช้งาน
วส 545 วัสดุนาโน
3(3-0-6)
MS 545 Nanomaterials
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน ความก้าวหน้าทางด้านการสังเคราะห์
การผลิตโดยการพิมพ์แบบลิโทกราฟฟี การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
นาโน วัสดุนาโนที่เป็นสารกึ่งตัวนาและที่เป็นโลหะ เส้นลวดนาโน ท่อคาร์บอนนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
ในเทคโนโลยี
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วส 546
MS 546

เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
วิทยาศาสตร์สุ ญ ญากาศและเทคโนโลยี การพอกพูน ฟิล์ ม เชิงฟิสิ กส์ และเคมี การก่อตัว และ
โครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก
สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์
วส 547 ผลึกศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
MS547 Advanced Crystallography
ลักษณะภายนอกของผลึกกระบวนการตกผลึกและการเติบโตของผลึก สัณฐานวิทยาของผลึก
ดัชนี มิลเลอร์ การวัดมุมของผลึกฉายาผลึก โครงสร้างอันเป็นระเบียบภายในผลึ กใน 1 2 และ 3 ทิศทาง
สมมาตร พอย์ทกรุ๊ป สเปซกรุ๊ป ผลึกศาสตร์ทางรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกศาสตร์จากเทคนิค
การทดลองขั้นสูง
วส 548 วัสดุผสม
3(3-0-6)
MS 548 Composite Materials
วัสดุผสมชนิดต่างๆ วัสดุผสมเสริมเส้นใย วัสดุแบบชั้น สมบัติทางกลและการเสียรูป เกณฑ์และ
กลไกการล้ มเหลว สมบั ติเชิงความร้อน การออกแบบวัส ดุผ สม การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ วัส ดุผ สม
งานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับวัสดุผสม
วส 641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการขึ้นรูป
3(3-0-6)
MS 641 Microelectronic Device and Fabrication
การเติบโตของผลึก แถบพลังงาน แผนภาพเฟส ความสามารถในการละลายของของแข็ง เอพิแทกซี ลิโทกราฟฟี การแพร่ การฝังไอออน การกัด การประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
วส 642 กระบวนการผลิตแบบ
3(2-2-5)
MS 642 Additive Manufacturing
กระบวนการผลิ ตแบบ การพิ ม พ์ ส ามมิ ติ กระบวนการพิ ม พ์ ส ามมิติ การประยุก ต์ ใช้ การพิ ม พ์ ส ามมิ ติ
งานวิจัยในปัจจุบัน เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบ
วส 643 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวัสดุศาสตร์
3(2-2-5)
MS 643 Numerical Methods for Materials Science
การจาลองระบบหรือกระบวนการด้วย การใช้โปรแกรมวิธีการเชิงตัวเลขและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
จาลองระบบหรือกระบวนการทางวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทดลอง การแก้
สมการอนุพันธ์ วิธีการมอนติคาร์โล ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงตัวเลข
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มหัวข้อพิเศษ ปฎิบัติการพิเศษทางวัสดุศาสตร์
วส 651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
MS 651 Special Topics in Materials Science
ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจในวิชาวัสดุศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและนาเสนอใน
ชั้นเรียน
วส 652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฎิบัติการ
3(2-2-5)
MS 652 Special Experiments in Materials Science
ศึกษาและทดลองในเรื่องที่น่าสนใจในวิชาวัสดุศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
วส 505 ฟิสิกส์ของแข็งสาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
MS 505 Solid State Physics for Materials Science
โครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ช ส่ ว นกลั บ ต าหนิ การยึ ด เหนี่ ย วผลึ ก โฟนอน แบบจ าลอง
อิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของของแข็ง การประยุกต์
ทฤษฎีฟิสิกส์ในการประดิษฐ์นวัตกรรมวัสดุ
วส 506 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
MS 506 Mechanics of Materials
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของวัสดุ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงกลกับโครงสร้าง
ของวัสดุ กลไกการเสี ย รูป กลไกการเกิดความเสียหายการวิเคราะห์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในวัส ดุของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และความเสียหายในวัสดุ สมบัติเชิงกลของโลหะ เซรามิกส์ และ พอลิเมอร์
วส 507 คณิตศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
MS 507 Mathematics for Materials Science
เวกเตอร์และเทนเซอร์สาหรับประยุกต์ใช้ศึกษาสมบัติของวัสดุ สมการเชิงอนุพันธ์ สมการการ
แพร่ เมทริกซ์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลอง
วส 508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ
3(3-0-6)
MS508 Materials Selection and Design
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ และสมรรถนะ แนวคิดการออกแบบวัส ดุ
หลักการและกระบวนการคัดเลือกวัสดุ การสร้างแผนผังสมรรถนะวัสดุ การประเมินและการหาค่าเพื่อ
สมรรถนะสูงสุด การวิเคราะห์ความล้มเหลว ฟังก์ชันการผลิตและราคาการวิเคราะห์การตัดสินใจ
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3. ปริญญานิพนธ์
ปพท 691
GRT 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master’s Thesis

12 หน่วยกิต
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5 ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองนา
6

ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี

7

ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่

8

อ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา

9

อ.ดร.ปณิธาน วนากมล

10 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

11 อ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
วท.บ. (ฟิสิกส์) 2543
วท.ม. (ฟิสิกส์) 2547
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 2551
วท.บ. (เคมี) 2542
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2539
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)2542
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548
วท.บ.(ฟิสิกส์) 2547
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
2548
ปร.ด.(ฟิสิกส์) 2554
B.S.(Materials Science and
Engineering) 2543
Ph.D.(Materials Science and
Engineering) 2549
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538
M. Phil. (Science and
Engineering of Materials) 2544
Ph.D. (Materials Science and
Engineering) 2552
วท.บ. (ฟิสิกส์) 2542
วท.ม. (ฟิสิกส์) 2547
ปร.ด. (ฟิสิกส์) 2553

12 อ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2540
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 2545
Ph.D. (Materials Science) 2558

13 อ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ

วท.บ. (ฟิสิกส์) 2549
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) 2556

14 อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 2546
M.Res. (Science and
Engineering of Materials) 2552

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ทาการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ในสาขาวิชา
วัสดุศาสตร์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การทาปริญญานิพนธ์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้าน
ความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้คาแนะนานิสิตในการพิจารณาหาหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.6 กระบวนการประเมินผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทาโดยการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่พบในการวิจัย ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆได้แก่บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศการนาเสนอผลงาน
ในรูปแบบการบรรยายหรือโปสเตอร์

26

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

ด้ า นที่ 5 ข้ อ 5.2 สามารถถ่ า ยทอดความรู้ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้วยการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ด้านที่ 2 ข้อ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของ ในสาระหลักทางด้านวัสดุศาสตร์
วัสดุ
ด้ านที่ 3 ข้ อ 3.1 สามารถน าความรู้ ค วามเข้ าใจ
2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ ทางด้านวัสดุศาสตร์ มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
ในการทาวิจัย
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ 1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
1. ประเมินผลจากความตรงต่อ
สามารถวินิจฉัย และจัดการ
จริยธรรมลงในรายวิชา
เวลาและความสม่าเสมอใน
กับปัญหาเชิงวิชาการหรือ 2. ปลูกฝังให้นิสิตมีจริยธรรม
การเข้าเรียน
วิชาชีพตามหลักคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 2. สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
และจริยธรรม
และวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรม
จากพฤติกรรมด้านต่างๆของ
1.2 มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต
และความคิดเห็นของผู้อื่น
จรรยาบรรณทางวิชาการและ 3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
1.3 มีภาวะผู้นาในการส่งเสริม
วิชาชีพ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ
การประพฤติปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบในการทางาน
จรรยาบรรณวิชาการหรือ
วิจัย
วิชาชีพ
1.4 สามารถวินิจฉัย และจัดการ
กับปัญหาเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
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2.ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในสาระหลัก
ทางด้านวัสดุศาสตร์
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทาวิจัย การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
และ/หรือการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านวัสดุ
ศาสตร์
2.3 มีความเข้าใจถึงผลกระทบ
ของงานวิจัยต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชา และการ
ปฏิบัติงาน

1.

2.

3.

4.

3.ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถนาความรู้ความ
เข้าใจทางด้านวัสดุศาสตร์
มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ ในการพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูร
ณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิม
3.3 สามารถวางแผนและดาเนิน
โครงการวิชาการหรือ
งานวิจัยด้วยตนเอง

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ส่งเสริมการสอนที่เน้น
1. ประเมินจากการสอบเช่น การ
หลักการทางทฤษฎีและ
สอบย่อย การสอบกลางภาค
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
และการสอบปลายภาค
โดยเฉพาะการทางานวิจัย
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและ
กาหนดให้นิสิตมีการค้นคว้า
นาเสนอบทความต่างๆในการ
ด้วยตนเอง มีการอภิปรายใน
สัมมนาหัวข้อทางวัสดุศาสตร์
ห้องเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม 3. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
ลักษณะของรายวิชาตลอดจน
งานวิจัยของนิสิต
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์โดยตรงทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย
มาเป็นวิทยากรพิเศษ
ส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้
โดยการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ให้นิสิตทาวิจัยและแก้ปัญหาที่
เกิดจากการทางานวิจัยด้วย
ตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยให้คาแนะนา
2. จัดให้มีการสืบค้นด้วยตนเอง
มีการนาเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้าหรือจัดทารายงาน
3. มีการถามตอบและอภิปราย
ในห้องเรียนหรือใน
ห้องสัมมนา
4. ให้นิสิตเข้าร่วมและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมทาง
วิชาการ

1. ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้
นิสิตได้คิด วิเคราะห์ อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียน
มา
2. ประเมินผลจากการนาเสนอผล
การสืบค้นต่างๆ และการตอบ
คาถามในรายวิชา
3. ประเมินจากการเตรียมเค้า
โครงรายละเอียดงานวิจัยของ
นิสิตเพื่อเสนออนุมัติการทา
ปริญญานิพนธ์
4. ประเมินจากทักษะที่นิสิตใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ทางานวิจัย
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการ
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 1. ประเมินจากพฤติกรรมและ
ดาเนินงาน และสามารถ
การเรียนการสอนที่กาหนดให้
การมีส่วนร่วมของนิสิตใน
ประเมินและปรับปรุงตนเอง
มีกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
ห้องเรียนและห้องสัมมนา
ให้มีประสิทธิภาพในการ
2. มอบหมายงานที่ต้องประสาน 2. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้
กับบุคคล องค์กร หน่วยงาน
และผลสัมฤทธิ์ต่องานที่ได้รับ
4.2 มีทักษะในการเป็นผู้นา และ หรือสถาบันการศึกษาอื่น
มอบหมายและงานวิจัย
สามารถปรับตัวทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัด 1. เปิดโอกาสนิสิตได้ค้นคว้า
1. ประเมินจากความสามารถใน
กรองข้อมูลเชิงตัวเลขและ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเล็ก
การถ่ายทอดความรู้ที่ได้จาก
สถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ทรอนิกต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
งานวิจัยของนิสิตเองและงาน
และวิจัย
รวมทั้งให้นาเสนองานที่ได้
ทางวิชาการต่างๆที่มีการ
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้
ศึกษามาในรูปแบบของตัวเอง นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิง 2. ส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้
2. ประเมินจากการเลือกใช้
วิชาการด้วยการสื่อสารใน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
รูปแบบต่างๆได้อย่างมี
เหมาะสมในการนาเสนอ
เหมาะสมในการนาเสนอ
ประสิทธิภาพ
ผลงานต่างๆ
ผลงานทางวิชาการ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
3. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
สารสนเทศติดตาม
ประชุม และนาเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าและศึกษา
ทางวิชาการทั้งในรูปแบบ
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการได้
โปสเตอร์และปากเปล่า
อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สามารถวินิจฉัย และจัดการกับ
ปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.2 มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ
1.4 สามารถวินิจฉัย และจัดการกับปัญหาเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระหลักทางด้าน
วัสดุศาสตร์
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ และ/หรือการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัสดุ
ศาสตร์
2.3 มีความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา และการปฏิบัติงาน
3.1 สามารถนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวัสดุศาสตร์ มา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้เดิม
3.3 สามารถวางแผนและดาเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัย
ด้วยตนเอง
4.1 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน และสามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
4.2 มีทักษะในการเป็นผู้นา และสามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและ
สถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิง
วิชาการด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าและ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเอกบังคับ
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 503
อุณหพลศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 504
จลนศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 591
ระเบียบวิธีวิจยั
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโลหะ
วส 511 กระบวนการแข็งตัว
วส 512 การกัดกร่อน
วส 513 กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ์
วส 514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
วส 515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย
วส 516 การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเซรามิกส์
วส 521 วัสดุเซรามิกส์
วส 522 เทคโนโลยีของแก้ว
วส 523 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และการพัฒนาคุณภาพ
วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก
วส 525 กระบวนการทางเซรามิกส์และการขึ้นรูปเซรามิกส์
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ด้านทักษะทางปัญญา
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ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4



3

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพอลิเมอร์
วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
วส 532 การไหลของพอลิเมอร์
วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
วส 534 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
วส 535 เมมเบรนพอลิเมอร์
วส 536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัสดุขั้นสูงและการวิเคราะห์
วส 541 พื้นผิวศาสตร์
วส 542 วิธีวิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์
วส 543 วัสดุแม่เหล็ก
วส 544 การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก
วส 545 วัสดุนาโน
วส546
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
วส 547 ผลิกศาสตร์ขั้นสูง
วส 548 วัสดุผสม
วส 641 อุปกรณ์อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการขึ้นรูป
วส 642 กระบวนการผลิตแบบ
วส 643 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวัสดุศาสตร์
กลุ่มหัวข้อพิเศษ ปฏิบตั ิการพิเศษทางวัสดุศาสตร์
วส 651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
วส 652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฎิบัติการ

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3

1
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ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
วส 505 ฟิสิกส์ของแข็งสาหรับวัสดุศาสตร์
วส 506 กลศาสตร์วัสดุ
วส 507 คณิตศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3































































ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการดาเนินการเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายละเอียดที่กาหนดใน
มคอ.2 ที่ถ่ายทอดลงสู่ มคอ.3-6 ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน
2.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นทาการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน
2.3 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการกาหนดของมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณลักษณะของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร ผ่านการสอบปริญญานิพนธ์ ซึ่ง
มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก รวมทั้งตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน ทั้งภายหลังจากจบ
การศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
(นายจ้าง)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสิตที่สาเร็จการศึกษาได้สาหรับสาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. สอบภาษาต่างประเทศได้
4. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยและผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
34

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้ง
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องนโยบายปรัชญา ปณิธานของมหาลัย และรายละเอียดของ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฎิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
รวมทั้งการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชา ซึ่งมีการจัดดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เริ่มทางานวิจัย โดยให้คาแนะนาด้านการหาทุนวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ และการผลิตผลงานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการเขียนตารา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้
การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะ การเขียนเอกสารตารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2.2.4 สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค
เพื่อเป็นภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
มีคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร ประกอบด้ว ย อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทาหน้าที่
 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ก ากั บ และติ ด ตาม จั ด ท า มคอ.3-7 วางแผนการจั ด การเรีย นการสอนร่ วมกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพภายใต้การกากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
 ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา
2. บัณฑิต
มีการดาเนินการให้ บั ณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้านคือ ด้าน
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้านความรู้ ด้ านทั กษะทางปั ญ ญา ด้ านทั กษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยการประเมิ น ผลการเรี ยนและการ
พิจารณาภาพรวมของนิสิตที่สะท้อนโดยผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
มีการพิจารณาและติดตามการได้งานทา ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษาและ
รายงานผลในการประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการ
ลงทะเบียนการเรียน การร่วมกิจกรรมการปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
3.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการทากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ มีการกาหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
3.2.2 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต (ถ้ามี)
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช าผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยลาดับชั้น พร้อมดาเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้ ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ของหลักสูตรรายปี และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559และสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้มีการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน หลักสูตรวัสดุศาสตร์นี้เป็นหลักสูตรที่เน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูง สามารถทาการวิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้าน
วัสดุศาสตร์ ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- การกาหนดผู้สอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สอน เพื่อกาหนดผู้สอน สาหรับวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีวางแผนการดาเนินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพื่อวางกรอบ
เวลาในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยมีวาระการกากับติดตามในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร
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- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลั ก สู ต ร วท.ม.สาขาวิ ช าวั ส ดุ ศ าสตร์ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีกลไกวางแผนและกากับการประเมินผลการเรียนรู้โดย
อาศัย การประชุ มเพื่ อร่ว มพิ จ ารณา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาและพิ จารณา มคอ.5 หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษา
ในทุกภาคการเรียนโดยก่อนเปิดภาคเรียนจะประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.
2 โดยมีการกาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิตที่มุ่งพัฒนา โดยมีลักษณะ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสอบอัตนัยในวิชาบรรยายต่างๆ การประเมินผลการ
ปฏิบั ติการวิเคราะห์ วัส ดุ การประเมิน จากการทารายงานและการนาเสนองานในชั้น เรียน การประเมิ น
พฤติกรรมในชั้นเรียน ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย (การบ้าน) และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนผู้สอนและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา มคอ.5 เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ประเมินโดยผู้สอน
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
นอกจากกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยผู้สอนภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ยังมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยนิ สิตเป็นผู้ ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒ นาในด้านต่างๆ ตามที่
กาหนดใน มคอ. 2 และ มคอ. 3 มากน้อยเพียงใด จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นี้ทาให้การประเมินการ
เรียนรู้ของนิสิตมีความครอบคลุมมากขึ้นและเป็นการเพิ่มมิติในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต เพื่อให้นิสิตได้สะท้อนตนเองและก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 5 และ 7 อย่างเป็นระบบและมีกรอบเวลาที่
แน่ นอน เพื่อติดตามกระบวนการเรียนการสอนให้ มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 และให้ มีการพัฒ นาผลการ
เรียนรู้ของนิสิตตามที่ตั้งไว้
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มีกระบวนการประเมินปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ง
เป็ น ไปตามกลไกลที่กาหนดโดยบั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย นั่น คือในการสอบปริญ ญานิ พนธ์ คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรเป็น ผู้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เพื่อทาหน้าที่ประเมินปริญญา
นิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.1 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
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1. ตารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์
รวม

ตารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เล่ม)
2,059
2,710
3,130
1,947
2,671
12,517

ตารา/หนังสือ
ภาษาไทย
(เล่ม)
5,588
2,151
1,448
1,135
175
10,497

โสตทัศนวัสดุ

รวม
(เล่ม)

98
49
73
25
36
281

7,745
4,910
4,651
3,107
2,882
23,295

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ
(เรื่อง)
4
1
5

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดย
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ไทย (Thailand Library Integrated
System - ThaiLIS) สานักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน47
ฐานและฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย 224 แห่ง
6.1 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยังแหล่งค้นคว้าทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย
6.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์จาเป็นต่อการเรียนการสอน
6.2.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
2560

ปีที่ 2
2561

ปีที่ 3
2562

ปีที่ 4
2563

ปีที่ 5
2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒ นา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบันเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเก็บรวมรวบข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น
ฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรและรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร
และรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ
รองผู้อานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
1. โครงสร้างโดยรวมไม่น้อยกว่า 37 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเพิ่มเป็น
หน่ ว ยกิ ต จึ ง สามารถจะมี จ านวน 38 หน่วยกิตจาก 37 หน่วยกิตเนื่องจาก
หน่ ว ยกิ ต มากกว่ า 37 หน่ ว ยกิ ต ได้ แยกวิชา MS 503 Thermodynamics
ด้วย ซึ่งเหมาะสมดี
and Kinetics of Materials ออกเป็น 2
วิชา ดังนี้ MS 503 Thermodynamics
of Materials โดยมีหน่วยกิต 2(2-0-4)
และ MS 504 Kinetics of Materials
โดยมีหน่วยกิต 2(2-0-4)
2. ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
ในวิชา MS 591 Research
การเขี ย น publications ไว้ ที่ ใ ดมี่
Methodology, MS 592
หนึ่ ง อาจเป็ น วิ ช าเลื อ กเพื่ อ ช่ ว ย
Seminar in materials
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต มี แ น ว ท า ง
Science I และ MS 593
(Guideline)ส าหรั บ เขี ย นบทความ
Seminar in Materials
เพื่อ ตีพิ มพ์ ในวารสารนานาชาติที่ มี
Science IIได้มีการสอนและ
Impact factor
ปฏิบัติ เรื่อง วิธีการนาเสนอและ
การเผยแพร่ผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ รวมถึงทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอบให้
นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ทั้งก่อนเข้าและก่อนจบการศึกษา
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นิสิตลง
เรียนวิขาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้
กับทางมหาวิทยาลัย
3. วิชา MS 503
แยกวิชา MS 503 Thermodynamics
Thermodynamics and Kinetics and Kinetics of Materials ออกเป็น 2
of Materials มีเนื้อหาเยอะและ
วิชา ดังนี้ MS 503 Thermodynamics
จาเป็นสาหรับนักวัสดุศาสตร์ จึง
of Materialsและ MS 504 Kinetics of
น่าจะแยกเป็น 2 รายวิชา และเพิ่ม Materials
เนื้อหาแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
4. วิชา MS 524 วัส ดุไพอิโซอิเล็กท เปลี่ยนชื่อ วิชา MS 524 เป็นไพอิโซอิริกและเฟร์โรอิเล็กทริก ใช้คาว่าเฟอ เล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริก
โรอิเล็กทริก แทนเฟร์โรอิเล็กทริก
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. วิชา วส 525 กระบวนการทาง
เซรามิกส์และการประดิษฐ์เซรามิกส์ ใช้คาว่าการขึ้นรูปแทนการ
ประดิษฐ์
6. วิชา วส 535 เยื่อพอลิเมอร์
ชื่อภาษาไทยไม่สื่อตรงกับคาว่า
membrane น่าจะเปลี่ยนใช้ทับ
ศัพท์เป็น เมมเบรนพอลิเมอร์
7. วิชา วส 544 การสังเคราะห์และ
การวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก ใช้คาว่า
การขึ้นรูปแทนการสังเคราะห์
8. วิชา วส 546 ฟิล์มบาง
เปลี่ยนเป็น เทคโนโลยีฟิล์มบาง
9. วิชา วส 641 อุปกรณ์ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์และการประดิษฐ์ ใช้
คาว่าการขึ้นรูปแทนการประดิษฐ์

การดาเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อวิชา วส 525 เป็นกระบวนการ
ทางเซรามิกส์และการขึ้นรูปเซรามิกส์

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

เปลี่ยนชื่อวิชา วส 535 เป็นเมมเบรนพอ
ลิเมอร์
เปลี่ยนชื่อวิชา วส 544 เป็นการขึ้นรูป
และการวิเคราะห์วัสดุแม่เหล็ก
เปลี่ยนชื่อวิชา วส 546 เป็นเทคโนโลยี
ฟิล์มบาง
เปลี่ยนชื่อวิชา วส 641 เป็นอุปกรณ์ไม
โครอิเล็กทรอนิกส์และการขึ้นรูป
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ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
1. หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาวัสดุ
ทั้งโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ คอมพอสิ ต แต่ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ ม
ของบุคลากรผู้สอนรองรับไว้ด้วย
2. ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
การเขี ย น publications ไว้ ที่ ใ ดที่
หนึ่ ง อาจเป็ น วิ ช าเลื อ กเพื่ อ ช่ ว ย
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต มี แ น ว ท า ง
(Guideline) ส าหรั บ เขีย นบทความ
เพื่อ ตีพิ มพ์ ในวารสารนานาชาติที่ มี
Impact factor
3. ควรมีเนื้อหารายวิชาด้าน
เพิ่มวิชา MS642กระบวนการผลิตแบบ
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ได้แก่ Additive Manufacturing และ MS
additive manufacturing
643 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวัสดุศาสตร์
technology (3D printing) ซึง่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานวัสดุ
สมัยใหม่ และเนื้อหารายวิชาด้าน
เทคโนโลยีการคานวณหรือจาลอง
(computational simulation for
material processing)
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2559
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับ คุณ ภาพอยู่ ในระดับ ดี (3.74 คะแนน) ตามเกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึกษาระดั บ หลั กสู ตร 6
องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้)มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)และ มีจานวน 4
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 345และ 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

4.13
3.67
3.86
3.75
4.00
3.81

ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก
ผ่าน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

หมายเหตุ

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(12 ตัวบ่งชี้)

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก เช่น การหาข้อมูลจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
ควรมีการใช้ MOU ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
มากขึ้น
ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตร ให้นิสิตสาเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม
ควรมีการซ่อมแซมและจุดหาอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีคุณภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ชื่อย่อ วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Materials Science
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25530091100302
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัยทางด้านวัสดุ
ศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ(ทุกระดับ)
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สาขาวิชา
1 *ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)2538
M.S. (MaterialsScience and Engineering) 2540
Ph.D. (Materials Science and Engineering) 2544
2 *ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2539
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)2542
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548
*
3
อ.ดร.ปณิธาน วนากมล
B.S.(Materials Science and Engineering) 2543
Ph.D.(Materials Science and Engineering) 2549
4 อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538
M. Phil. (Science and Engineering of Materials) 2544
Ph. D. (Materials Science and Engineering) 2552
5 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี
วท.บ. (เคมี) 2542
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆกาหนดขึ้นทั้งนี้
โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ การพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ที่ ดี /นวั ต กรรม/ผลงานที่ โ ดดเด่ น ตลอดจนได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะในการ
พัฒ นาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒ นาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
 นิสิต/ศิษย์เก่า
 ผู้ใช้บัณฑิต
 ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมิน(สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการ
ดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
ผ่าน
ประจาหลักสูตร กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ผ่าน
อาจารย์ประจา
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของ คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ผ่าน
อาจารย์
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบ
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย
หลักสูตร
3 คน
4. คุณสมบัติของ 1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
ผ่าน
อาจารย์ผู้สอน
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
วิทยานิพนธ์หลัก ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
(ก)และอาจารย์ที่ สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทา
ปรึกษาการ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ค้นคว้าอิสระ (ข) ปริญญา
6. คุณสมบัติของ 1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
วิทยานิพนธ์ร่วม ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
(ถ้ามี)
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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เกณฑ์การประเมิน
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

ผลการดาเนินงาน

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน

ผ่าน

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ผ่าน

-

เหตุผล
(กรณีผลการ
ดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ในปี 2558

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
ผ่าน
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ผ่าน
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้(สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
4.13
4.13
4.13
1
4.13
4.13

องค์ประกอบที่2บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท/เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
13.75
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
5
ปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
3.75
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
ประเด็นที่ 4.2.4จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 12ตัวบ่งชี้)

-

-

-

3
5

3.67
4
4
3
3.86
4
4.58
5

3.67
4
4
3
3.86
4
4.58
5

5

3.75

3.75

5

5

5

3
3.75
3
3

3
3.75
3
3

4

4

5

5

4
4
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

4
4
45.75
12
3.81
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สาหรับหลักสูตรที่ไม่มีมคอ.1 เท่านั้น สาหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน
มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้นๆ)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดาเนินงาน (กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
ผ่าน
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
ผ่าน
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ผ่าน
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
ผ่าน
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
ผ่าน
แต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ผ่าน
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้ามาในหลักสูตร
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
ไม่มีบุคคลากรสายสนับสนุนการสอน
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
เข้ามาในหลักสูตร
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ผ่าน
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.80
จากคะแนนเต็ม 5.00
จากคะแนนเต็ม 5.00
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการ
เหตุผล
ดาเนินงาน (กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
ผ่าน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยน 4.13 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
10
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
10
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวัสดุศ าสตร์ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

1

3

3

4
5
6
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

4.13
(2.1)
-

4.13

ดีมาก

3.67

ดี

-

3.86

ดี

-

3.75

ดี

-

4.00

ดี

1
1

3.81
3.81

ดี
ดี

P

O

-

ผ่าน

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2

I

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก

-

4, 4, 3
(3.1,3.2,3.3
)
3
4, 4.58, 3
(4.1,4.2,4.3
)
4
3
3, 4, 5
(5.1)
(5.2,5.3,5.4
)
1
4
(6.1)
12
7
4
ผลการประเมิน
7
4
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
หลักสูตรวัสดุศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า นิสิตสามารถนาความรู้ที่ศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่าอาจารย์ในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้นิสิตอย่าง
เหมาะสม
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า เครื่องมือทดลองยังมีน้อย
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่
ชัดเจนเช่น นิสิตยังไม่ทราบถึงการไปประกอบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
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 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตให้
ความเห็นว่า นิสิตมีความต้องการสาเร็จ
การศึกษาภายใน 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
 อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร
 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจน และ
อาจารย์เอาใจใส่นิสิตดี
 อาจารย์มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ต่อ
สม่าเสมอ
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่าอาจารย์ในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
 ควรมีการเร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก
เช่นการหาข้อมูลจากภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
 ควรมีการใช้ MOU ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ประโยชน์ หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศมากชึ้น
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้นิสิตสาเร็จ
การศึกษาตามกรอบเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
 จากการที่ผู้ประเมินสัมภาษณ์นิสิต นิสิตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่านิสิตอยากให้มีการปรับรายวิชาบาง
วิชาออกเนื่องจากยังไม่เห็นถึงการนาไปใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่นวิชา MS 503:
Thermodynamics and Kinetics แต่อย่างไรก็
ตามผู้ประเมินและอาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นว่า
เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์และ
จาเป็นต้องคงไว้ จึงเห็นควรให้ปรับวิธีการเรียน
การสอนและเพิ่มเติมการประยุกต์ใช้เพื่อให้นิสิตมี
ความเช้าใจมากขึ้น

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
จุดที่ควรพัฒนา
 ควรมีการซ่อมแซมและหาอุปกรณ์เพื่อการเรียน
การสอน และการวิจัย ที่มีคุณภาพเหมาะสม
และเพียงพอ
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
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ภาคผนวก
Common DataSet
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558
ผลการ
หมาย
หน่วย
ดาเนินงาน
เหตุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
4
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
4.13
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
25
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนน
เทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
ลาดับ

รายการ
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ลาดับ

รายการ

ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน
น้าหนัก

หมาย
เหตุ

20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ชิ้น
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิ้น
ประเทศ (0.80)
25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 1 (0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
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ลาดับ

รายการ

ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80)
43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
(1.00)
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
5
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ
5
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
60
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3.75
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้

หมาย
เหตุ

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
น้าหนัก
คน
คน
ร้อยละ
คะแนน
คน
ร้อยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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ลาดับ
58
61
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

รายการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จานวนตาราที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนตาราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
(1.00)

ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

ชิ้น

1

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

2

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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ผลการ
หมาย
หน่วย
ดาเนินงาน
เหตุ
75 จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ชิ้น
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
(1.00)
76 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ชิ้น
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิ้น
ประเทศ (0.80)
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
82 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
83 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
ชิ้น
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คน
86 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิ้น/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่
4.8
คะแนน
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ลาดับ

รายการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Pongkaew Udomsamuthirun
ตาแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 095-7414861
E-mail pongkaew@swu.ac.th, udomsamut55@yahoo.com
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ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์ทฤษฎีและการทดลองด้านตัวนายวดยิ่ง
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Kruaehong, T., Sujinnapram, S., Nilkamjon, T., Ratreng, S., &Udomsamuthirun, P. (2016).
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Materials,675,307-311.
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Superconductors Synthesized by Melt Process. Key Engineering Materials,675,303306.
Chainok, P., Sujinnapram, S., Khuntak, T., Nilkamjon, T., Ratreng, S., &Udomsamuthirun, P.
(2016).Characterizations of YBa5Cu6Ox Superconductor Synthesized by Melt
Process. Key Engineering Materials,675,299-302.
Panklang, T., Supadanaison, R., Wanichayanan, C., Kaewkao, A., Nilkamjon, T.,
Udomsamuthirun, P., Tiyasri, S., Wongphakdee, W., Kruaehong, T., &Chainok, P.
(2016). Effect of Ag2O Doping on Some Physical Properties Y145 Superconductor.
Applied Mechanics and Materials,851,57-60.
Sripawatakul, N., Supadanaison, R., Panklang, T., Wanichayanan, C., Kaewkao, A., Nilkamjon,
T., Chainok, P., Tiyasri, S., Wongphakdee, W., Kruaehong, T., &Udomsamuthirun,
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P.(2016).Investigate Effect of Ag2O Adding on Y134 Superconductor. Applied
Mechanics and Materials, 851,46-50.
Supadanaison, R., Panklang, T., Wanichayanan, C., Srithongsuk, W., Junrear, J., Prakobkit, P.,
Nilkamjon, T., Kruaehong, T., Chainok, P., &Udomsamuthirun, P.(2016). Effect of TiDoped on Y134 Superconductor. Applied Mechanics and Materials, 851,42-45.
Kruaehong, T. , Khuntak, T., Chainok, P., Sujinnapram, S., Nilkamjon, T., Ratreng, S.,
&Udomsamuthirun, P. (2016). Effect of fluorine on some properties of Y235
superconductor. Journal of Ovonic Research, 12, 67-74.
Thongcham, K, &Udomsamuthirun, P. (2015). Thermodynamic Properties of Superconductor
with Competing Spin-Density Wave and Charge-Density Wave. Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism, 28, 2299-2305.
Chainok, P., Khuntak, T., Sujinnapram, S., Tiyasri, S., Wongphakdee, W., Kruaehong, T.,
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Cu 1+m Oy (m = 2, 3, 4, 5) superconductors. International Journal of Modern
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Booniad, W., &Udomsamuthirun, P. (2014). Ferromagnetic thickness dependence of
superconducting transition temperature in a superconductor/ferromagnet bilayer
system with an inhomogeneous exchange field. Physica C,502,41-46.
Changjan, A. , &Udomsamuthirun, P. (2013). Critical temperature of magnetic
superconductors by two-band Ginzburg-Landau approach. Songklanakarin Journal
of Science and Technology,35,611-614.
Meakniti, S., Changjan, A., &Udomsamuthirun, P. (2014). The study on surface critical
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Research,979,224-227.
Changjan, A., &Udomsamuthirun, P. (2014).London penetration depth of Fe-based
superconductors. Advanced Materials Research,979,297-301.
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and Materials,548-549,211-215.
Khuntak, T.,Chainok, P., Sujinnapram, S., Nilkamjon, T., Ratreng, S., &Udomsamuthirun, P.
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doped fluorine. Advanced Materials Research,979,228-231.
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superconductor and comparison with YBa2Cu3Ox. Advanced Materials
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Chainok, P., Sujinnapram, S., Nilkamjon, T., Ratreng, S., Kritcharoen, K., Butsingkorn, P.,
Ruttanaraksa, P., &Udomsamuthirun, P.(2013). The Preparation and Characterization
of Y145 Superconductor. Advanced Materials Research, 770,295-298.
Kruaehong, T., Sujinnapram, S., Nilkamjon, T., Ratreng, S., &Udomsamuthirun, P. (2013).
Investigate the Properties of Y211 Doping Effect in the NewSuperconducting
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ประวีณา อาจสมัย, สัพพัญญู เมฆนิติ, ศรัณญา อารมย์สว่าง, ธัญนพ นิลกาจร, ศุภเดช สุจินพรัหม, เสริมสุข
รัดเร่ง, ฐิติพงษ์ เครือหงส์, ปิยะมาศ ไชยนอก, &พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ (2556). การเตรียมและ
การวัดสมบัติของตัวนายวดยิ่ง Y358. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,29,111-120.
ฐิติพงศ์ เครือหงส์, ศุภเดช สุจินพรัหม, &พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, ธัญนพ นิลกาจร, เสริมสุข รัดเร่ง (2555).
การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของ Y211. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 28, 79-88.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ (2559). ตัวนายวดยิ่งพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.ISBN 978-974-03-3522-1
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PY507
PY511
PY551
PY553
PY559
PY611
PY614
PY615
PY621
PY651
PY695
PY696
PY698
PY794
SC691
SC611

ชื่อรายวิชา
INTENSIVE CLASSICAL MECHANICS
CLASSICAL MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS
QUANTUM MECHANICS FOR PHYSICS TEACHERS
ADVANCED QUANTUM MECHANICS
QUANTUM THEORY OF MANY PARTICLE SYSTEMS
SOLID STATE PHYSICS
GREEN FUNCTIONS IN SOLID STATE PHYSICS
SUPERCONDUCTIVITY
STATISTICAL MECHANICS
NEW FRONTIERS OF PHYSICS
SEMINAR
SPECIAL TOPIC IN PHYSICS
THESIS
DISSERTATION
SEMINAR
RESEARCH METHODOLOGY

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการ
การศึกษาตัวนายวดยิ่ง YBaCuO
การศึกษาการกาจัดสีย้อมด้วยเถ้าบิทูมินัส

แหล่งทุน

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
ThEP (สกอ)
2554-2555
หัวหน้าโครงการ
(แล้วเสร็จ)
งบประมาณรายได้ 2557-2558
หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัย
(กาลังดาเนินการ)
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ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
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University of Scranton,
2544
Scranton, USA
ปริญญาเอก
Ph.D. (Physics)
Rensselaer Polytechnic
2549
Institute, USA
ความเชี่ยวชาญ
Solar cells, Supercapacitor
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Maiaugree,W., Pimanpang,S., Jarernboon, W., &Amornkitbamrung,V. (2015). Influence of acid
modification multiwall carbon nanotube counter electrodes on the glass and
flexible dye-sensitized solar cell performance.International Journal of Photoenegy,
dx.doi.org/10.1155/2016/2853046.
Maiaugree, W., Lowpa, S., Towannang, M., Rutphonsan, P., Tangtrakarn, A., Pimanpang,
S., Maiaugree, P.,Ratchapolthavisin, N., Sang-aroon,W., Jarernboon, W.,
&Amornkitbamrung, V.(2015).A dye sensitized solar cell using natural counter
electrode and natural dye derived from mangosteen peel waste.Scientific Reports,
5, 1-12.
Tagsin, P., Klangtakai, P., Harnchana, V.,Pimanpang, S.,&Amornkitbamrung,V.
(2015).Synthesis and supercapacitor characteristics of hydrothermally deposited
MnO2 films and chemically co-deposited MnO2-polyaniline films on stainless steel
substrates.Journal of the Korean Physical Society, 66, 1901-1907.
Towannang, M., Kumlangwan, P., Maiaugree, W., Ratchaphonsaenwong, K., Harnchana,V.,
Jarenboon,W., Pimanpang, S.,& Amornkitbamrung,V.(2015). High Efficiency Organic103

Electrolyte DSSC Based on Hydrothermally Deposited Titanium Carbide-Carbon
Counter Electrodes. Electron. Mater. Lett., 11, 643-649.
Thiangkaew,A., Keothongkham,K., Maiaugree,W., Jarernboon,W., Kamwanna, T.,
Pimanpang,S.,& Amornkitbamrung,V. (2014). One-step Electrochemicallycodeposited Polyaniline-Platinum for Dye-sensitized Solar Cell Applications. Journal
of the Korean Physical Society,64, 1356-1362.
Uppachai,P.,Harnchana, V., Pimanpang,S., Amornkitbamrung,V.,
Brown,A.P.,&Brydson,R.M.D.(2014).A substoichiomitric tungsten oxide provides a
substianable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cell.
Electrochemica Acta, 145, 27-33.
Maiaugree,W., Towannang,M., Thiangkaew,A., Harnchana,V., Jarernboon,W., Pimanpang,S.,
&Amornkitbamrung,V. (2013). Composited NiSO4 and PEDOT:PSS Counter Electrode
for Efficient Dye-Sensitized Solar Cell Based on Organic T2/T- Electrolyte. Material
Letters, 111, 197–200.
2. บทความที่ได้รับการตรพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pimanpang,S., Towannang, M., Thiangkaew, A., Maiaugree, W., Uppachai, P., Jarernboon, W.,
&Amornkitbamrung, V. (2014).A Flexible plastic-stainless steel dye-sensitized solar
cell based on organic T-/T2 electrolyte. International Journal of Energy Research,
38, 429-435.
3. หนังสือ/ ตารา
4.ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ฟส 101
ฟส 102
ฟส 180
ฟส 183
ฟส 184
ฟส 212
ฟส 341

ชื่อรายวิชา
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
คลื่นและการสั่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 1

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

Fabricating CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) p- Thailand
type thin films for solid state dye- Research Fund
sensitized solar cell applications
and Khon Kaen
University
Center of Excellence on Advanced Nanotech
Nanomaterials for Energy Production National
and Storage
Research and
Khon Kaen
University

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558-2561
หัวหน้าโครงการ

2556-2561

ผู้ร่วมโครงการ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร
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2530
สิ่งแวดล้อม)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Geology)
University of Manchester,
2543
UK
ความเชี่ยวชาญ
Mineralogy, Geochemistry, Gemology, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Saminpanya, S.(2015). Thai-Myanmar petrified woods.Gems & Gemology, 51(3), 337-339.
Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul, P., &Hanta, R. (2014).Petrography, mineralogy
and geochemistry of Cretaceous sediment samples from western Khorat Plateau,
Thailand, and considerations on their provenance. Journal of Asian Earth Sciences,
83, 13–34.
Saminpanya, S., &Sutherland, F.L. (2013). Silica phase-transformations during diagenesis
within petrified woods found in fluvial deposits from Thailand–Myanmar. Sediment
Geol, 290, 15-26.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Saminpanya, S., Bavornyospiwat, N., Homklin, S., & Danyutthapolcha,i S., (2014) Ancient
GlassBeads: A Gemstone of the Log Coffin Culture at Pang Mapha, Mae Hong Son,
Thailand. The 4thInternational Gem and Jewelry Conference (GIT 2014) The
Exquisite Gem Connectivity. Dec 8-9;Holiday Inn, Chiang Mai, Thailand, 284-286.
เสรีวัฒน์สมินทร์ปัญญา, พิมพ์มาดาศิริสาลิโภชน์ และวชิราด้วงอ่วม (2557). ธรณีสัณฐานวิทยากับ
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อารยธรรมโลงไม้อาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว
วิจัย” ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; กรุงเทพฯ. 222-231.
Saminpanya, S., Manning, D., Droop, G., &Henderson, M. Trace elements in gem corundum:
applications in gemology and geology. The 32nd National and the 1st International
Geosciences Congress; 2014 Feb 16-19; Tehran, Iran.
Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul, P., &Hanta, R. (2013) Mo Hin Khao' a sandstone
geotourism site in Thailand. Proceedings of the 8th International Conference on
Geomorphology, Geomorphology and sustainability; Aug 27-31; Paris, France.
Saminpanya, S. Gemmological Characteristics of Petrified Woods. Proceedings of GIT 2012 the 3rd International Gem & Jewelry Conference, Challenging New Era of
Gemological World; 2012 Dec 12-13; Bangkok. 96-99.
3. ตารา/หนังสือ
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา. สระแก้ว:อารยธรรมบนสองแผ่นธรณี. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบ
ลิชชิ่งจากัด (มหาชน); 2559.
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา. คู่มือการท่องเที่ยวเขาเอราวัณ. กรุงเทพฯ: บ. แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจากัด;
2553.
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา. หลักการวิเคราะห์อัญมณี. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น; 2550.
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 111 แร่วิทยาเบื้องต้น
วส 211 ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
วส 381 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
วส 451 สมบัติทางแสงของแร่
วส 452 ลักษณะเฉพาะของหินมีค่า
วส 481 โครงงานทางวัสดุศาสตร์
วส 492 สหกิจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593 สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
วส 547 ผลึกศาสตร์ขั้นสูง
วส 651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
วส 652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติสาสตร์ ทุนวิจัยจาก สกว.
กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ในอาเภอปางมะ
ผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
การลดการสะสมโลหะแคดเมียมของข้าวใน ทุนวิจัยจาก
ดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยชีววิธี
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน ทุนวิจัยจาก
การอบรมเรื่อง ระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สู่ งบประมาณแผ่นดิน
ชุมชน
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริน ทรวิโรฒ
การบริหารจัดการน้า โครงการเครือข่ายอ่าง ทุนวิจัยจาก กปร.
เก็บน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ. ชะอา
จ. เพชรบุรี และ อ. หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาการจัดการภูมิทัศน์มอหินขาวและซาก ทุนวิจัยจาก สกว.
ดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์ในจังหวัดชัยภูมิ (Study
of Landscape Management of Mo Hin
Khao and Chaiyaphum Dinosaur sites)
ลักษณะทางแร่ และอัญมณี ของไม้กลายเป็น ทุนวิจัยจาก
หิน ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสารวจเขาถ้าเอราวัณ และการวางแผน ทุนวิจัยจาก สกอ.
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Mineralogy and stable isotopes of
ทุนวิจัยจาก
stalagmites in caves of Thailand
มหาวิทยาลัยมหิดล
Black gem minerals associated with
ทุนวิจัยจาก สกอ.
corundums in alluvial deposits
Possibility of the Development of
ทุนวิจัยจาก
Dickite in Saraburi Province for
มหาวิทยาลัย
Ornamental Materials
ศรีนครินทรวิโรฒ
Multimedia CD-ROM of our
ทุนวิจัยจาก สกอ.

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2555-2559
ผู้ร่วมโครงการ
2559

ผู้ร่วมโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

2553

ผู้ร่วมโครงการ

2553

ผู้ร่วมโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2550

ผู้ร่วมโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

2548

หัวหน้าโครงการ

2548

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย
surrounding environments Part I: soil,
rocks, minerals, water, air and
atmosphere, organisms and
interrelationship of the environment
แนวทางการจัดทาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล: ประสบการณ์จากต่างประเทศและ
ข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย
Mineralogy and origin of gem
corundum associated with basalt in
Thailand

แหล่งทุน

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)

ทุนวิจัยจาก สกอ.

2547

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนวิจัยจาก สกอ.

2540

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
วลัยกร นิตยพัฒน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Walaikorn Nitayaphat
ตาแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18708
E-mail walaikorn@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
ปริญญาโท
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
ปริญญาเอก
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์, วัสดุเชิงประกอบ, พอลิเมอร์, สิ่งทอ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Morakotjinda, P., &Nitayaphat, W.(2016). Dyeing Properties and Color Fastness of Cotton
Fabrics with Uncaria Gambir Extract by the Padding Techniques. Key Engineering
Materials, 675-676, 505-508.
Nitayaphat, W., Jintakosol ,T., Engkaseth K., &Wanrakakit, Y. (2015). Removal of methylene
blue from aqueous solution by coffee residues. Chiang Mai Journal of Science, 42(2),
407-416.
Nitayaphat, W. ,&Morakotjinda, P. (2015). Durable Press Finishing of Cotton Fabrics Dyed
with Henna (Lawsonia inermis Linn.) Leaves Extract. Applied Mechanics and
Materials, 749, 84-88.
Nitayaphat, W.,&Morakotjinda, P. (2015). Dyeing Properties and Color Fastness of Chitosan
Treated Cotton Fabrics with Thian King Leaves Extract. Applied Mechanics and
Materials, 749, 89-93.
Nitayaphat, W.,&Jintakosol, T. (2015). Removal of Silver (I) from Aqueous Solutions by
Chitosan/Bamboo Charcoal Composite Beads. Journal of Cleaner Production, 87,
850-855.
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Nitayaphat, W.,& Jintakosol, T. (2014). Removal of Silver (I) from Aqueous Solutions by
Chitosan/Carbon Nanotube Nanocomposite Beads. Advanced Materials Research,
893, 166-169.
Nitayaphat, W. (2014). Utilization of Chitosan/Bamboo Charcoal Composite as Reactive Dye
Adsorption. Chiang Mai Journal of Science,41(1), 174-183.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Morakotjinda, P., &Nitayaphat, W.(2015, May28-30). Dyeing Properties and Color Fastness of
Cotton Fabrics with Uncaria Gambir Extract by the Padding Techniques. 2nd
International Conference on Applied Physics and Material Applications
(ICAPMA2015), Thailand.
Nitayaphat, W., &Morakotjinda, P. (2015, January 16-17). Durable Press Finishing of Cotton
Fabrics Dyed with Henna (Lawsonia inermis Linn.) Leaves Extract. International
Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015),
Thailand.
Morakotjinda, P., &Nitayaphat, W.(2015, January 16-17). Dyeing Properties and Color Fastness
of Chitosan Treated Cotton Fabrics with Thian King Leaves Extract. International
Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015),
Thailand.
Nitayaphat, W., &Jintakosol, T. (2013, December 14-15). Removal of Silver (I) from Aqueous
Solutions by Chitosan/Carbon Nanotube Nanocomposite Beads. 3rd International
Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (ICAMEM2013),
Singapore.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
HS 232 Fabric construction
HS 334 Dyeing technology
HS 403 Research project
MS 502 Materials Characterization
HS 201 Information and communication for
economics
HS 301 Home economics research and journalism
HS 333 Textile fibers

home
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รหัสวิชา
HS 402
HS 403

ชื่อรายวิชา
Seminar in home economics
Research project

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การย้อมและการตกแต่งสาเร็จของผ้าฝ้าย
ด้วยใบเทียนกิ่งและไคโตซาน

แหล่งทุน

ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีเสียดเทศโดย
ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด-หมัก
รายได้คณะ
วิทยาศาสตร์
การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะด้วย ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
วัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ท่อคาร์บอนนา รายได้คณะ
โน
วิทยาศาสตร์
การใช้พลังงานคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค
ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
สาหรับการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีเสียดเทศโดย รายได้มหาวิทยาลัย
กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด-หมัก
ศรีนครินทรวิโรฒ
การตกแต่งสาเร็จกันยับและยับยั้งเชื้อ
ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
แบคทีเรียบนผ้าฝ้ายย้อมด้วยไคโตซานและ รายได้คณะ
บิวเทนเตตระคาร์บอกซิลิกแอซิด
วิทยาศาสตร์
การดูดซับสีย้อมจากสารละลายด้วยวัสดุเชิง ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
ประกอบไคโตซาน/กากกาแฟ
รายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การเตรียมเส้นใยพอลิแลกติกแอซิดที่
ทุนอุดหนุนวิจัยเงิน
สามารถย้อมสีได้
งบประมาณแผ่นดิน
การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะด้วย ทุนอุดหนุนวิจัยสกอ.
วัสดุเชิงประกอบระดับนาโนไคโตซาน/
มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร
การดูดซับโลหะทองจากน้ายาชุบโลหะด้วย ทุนอุดหนุนวิจัยสกอ.
วัสดุเชิงประกอบอัลจิเนต/มอนต์มอริลโล
ไนต์

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
ปีงบประมาณ หัวหน้าแผนงาน
2556
วิจัย

ปีงบประมาณ
2557

หัวหน้าแผนงาน
วิจัย

ประจาปี
งบประมาณ
2556
ปีงบประมาณ
2556

หัวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณ
2557

หัวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณ
2557

หัวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2558
ปีงบประมาณ
2559

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อนุศิษฏ์ ทองนา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Anusit Thongnum
ตาแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail anusit@swu.ac.th และ anusit@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
ปริญญาโท
วท.ม.(ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ปริญญาเอก
ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พื้นฐาน ฟิสิกส์ของสถานะของแข็งและสารกึ่งตัวนา นาโนเทคโนโลยี และการสอนฟิสิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Daengprom, T., &Thongnum, A. (2016). Scattering mechanisms and electron transport in the
perovskite LaAlO3/SrTiO3 heterostructure at low temperature. Srinakharinwirot
Science Journal,32, 201.
Thongnum, A., &Pinsook, U. (2015). Electron transport properties in m-plane and c-plane
AlN/GaN heterostructures with interface roughness and anisotropic in-plane strain
scatterings. Journal of Physics D: Applied Physics, 48, 85301.
Pinsook, U., Thongnum, A., &Sa-yakanit, V. (2013). Description of low temperature bandtail
states in two-dimensional semiconductors using path integral approach. Applied
Physics Letters,102, 162101.
2. บทความที่ได้รับการตรพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. หนังสือ/ ตารา
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ฟส 212
ฟศ 491
ฟศ 492
ฟศ 481
ฟศ 482
ฟศ 484
ฟศ 485
ฟส 512
ฟส 663

ชื่อรายวิชา
คลื่นและการสั่น
โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับครูฟิสิกส์
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สาหรับครูฟิสิกส์
หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
สื่อและนวัตกรรมการสอนสาหรับครูฟิสิกส์
ฟิสิกส์สาหรับครู
กลศาสตร์คลาสสิก
สารกึ่งตัวนามิติต่าและเทคโนโลยี

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
เพอร์รอฟสไกต์

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของโครงสร้าง สานักงานกองทุน
2555-2556
ระดับนาโนสารกึ่งตัวนา III-V ไนไตรด์ใน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทิศทางนอนโพลาร์
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การเตรียมฟิล์มบางผลึกนาโนไทเทเนียมได ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
2555
ออกไซด์ด้วยวิธีสกรีนปรินติงสาหรับเซลล์ งบประมาณรายได้คณะ
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ
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ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
อโนชา หมั่นภักดี
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Anocha Munpakdee
ตาแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5625
E-mail anocha@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ (เคมี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2542
ปริญญาโท
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
ปริญญาเอก
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ความเชี่ยวชาญ
แก้ว เซรามิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Munpakdee, A., Supansomboon, S., Wongsriruksa, S., Pongpun, N., &Phinichka, N. (2016).
Effect of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of Borosilicate Enamels for Jewelry.
Srinakharinwirot Science Journal, 32(2), 97-106.
Intawin,P., Leenakul,W., Jantaratana,P., Munpakdee, A., &Pengpat, K. (2015). Fabrication of
SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various Sintering
Temperatures.Ferroelectrics,489, 35-42.
Yongsiri, P., Mhuangthong, P., Munpakdee, A., & Pengpat, K. (2014). Preparation of Potassium
Sodium Niobate in Tellurite Glass System Doped with Er2O3.Ferroelectrics, 459, 153159.
Keawvithoon, A., Munpakdee, A., Pengpat, K., &Eitssayeam, S. (2013). Production of Silver
Clay using Wheat Flour Binder for the Jewelry Industry. Microscopy Society of
Thailand,27 (1), 31-35.
Thonglem, S., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., Pengpat, K., &Munpakdee,A.
(2012).Fabrication of P2O5-CaO-Na2O Glasses Doped with Zinc Oxide for Artificial
Bone Applications.Advanced Materials Research,506, 509-512.
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Leenakul, W., Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Tawichai, N., Tigunta, S., Eitssayeam, S.,
Rujijanagul, G., Pengpat, K., &Munpakdee, A.(2012). Characteristics of 45S5 Bioglassceramics Using Natural Raw Materials. Advanced Materials Research,506, 174-177.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อัญชนา แก้ววิทูร, อโนชา หมั่นภักดี, กมลพรรณ เพ็งพัด, กอบวุฒิ รุจิจนากุล, และสุขุม อิสเสงี่ยม (24-25
ตุลาคม 2556). อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิเผาผนึกมีต่อสมบัติ
ทางกายภาพของซิลเวอร์เคลย์. ในการประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่
29มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
Jarupoom,P., Munpakdee, A., Eittssayeam,S., Pengpat,K., Arkornsakul,P., &Rujijanagul,G.
(2013, July 21-25). Effects of Thermal Treatment on the Properties of Zirconium
Doped Barium Titanate Ceramics. Paper preseted at International Conference on
Electronic Materials and Nanotechnology for Green Environment Joint CFFC, EFTF
and PFM symposium, Prague, Czech Republic.
3. หนังสือ/ ตารา
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 231
วิทยาศาสตร์เซรามิก
วส 331
วิทยาศาสตร์แก้ว
วส 332
เคลือบและอีนาเมล
วส 333
อิเล็กโทรเซรามิก
วส 355
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วส 391
เตรียมสหกิจศึกษา
วส 424
กรรมวิธีโลหะผง
วส 473
วัสดุฉลาด
วส 492
สหกิจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 516
การสกัดโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่
วส 522
เทคโนโลยีแก้ว
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สาหรับการผลิตอัญ สานักงาน
มณีเลียนแบบสังเคราะห์ที่ทามาจากแก้ว
คณะกรรมการวิจัย
คริสตัลสีแดง
แห่งชาติ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สาหรับการผลิต
แก้วคริสตัลสีแดงและโลหะผสมซิลเวอร์
เคลย์เพื่อใช้งานด้านการประดับตกแต่ง

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

การผลิตยาสีร้อนปราศจากตะกั่วสาหรับ
ประยุกต์ใช้ในงาน เครื่องประดับ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกั่ว

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

แก้วโอปอลสาหรับการประยุกต์ใช้ใน
เครื่องประดับ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
เมษายน พ.ศ. หัวหน้าโครงการ
2555 ถึง
กันยายน พ.ศ.
2556
มิถุนายน พ.ศ. หัวหน้าโครงการ
2557 ถึง
กันยายน พ.ศ.
2558
ตุลาคม พ.ศ. หัวหน้าโครงการ
2557 ถึง
กันยายน พ.ศ.
2558
พฤษภาคม
หัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2559 ถึง
กันยายน พ.ศ.
2560
มีนาคม พ.ศ. หัวหน้าโครงการ
2560 ถึง
กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อารียา เอี่ยมบู่
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Areeya Aeimbhu
ตาแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163
E-mail areeya@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539
ปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
ปริญญาเอก
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พื้นฐานฟิสิกส์ของสถานะของแข็ง วัสดุนาโน การกัดกร่อนของวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Aeimbhu,A., Puttharugsa, C.,Langlar W.,& Kamolpach, T. (2015). Adsorption of Bovine
Albuminon Titanium Dioxide Nanotube Arrays Investigated by UV-Visible
Spectroscopy. Journal of Srinakharinwirot University, 14, 97.
Thongyoy, S., &AeimbhuA. (2012). Synthesis of Self-aligned Titanium Oxide Nanotube Arrays
in Ammonium Fluoride-Ethylene Glycol Electrolytes with Different Water Contents.
Advanced Materials Research Journal, 463-464, 788-82.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อัครินทร์ บุญประเสริฐ, และอารียา เอี่ยมบู่ (2557).การผลิตโครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์
โดยวิธีการแอโนไดเซชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว. ใน งานประชุมวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อติพล สว่างอารมย์, และอารียา เอี่ยมบู่ (2557). การผลิตท่อนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาค
ทองคาเพื่อใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบูลด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง. ใน งานประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส
40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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W. Langlar, &A. Aeimbhu(2015, May). Energy Band Gap Determination from Diffuse
Reflectance Measurements of Synthesized Titanium Dioxide Nanotube Arrays Using
the Anodisation Process. Paper presented at International Congress on Natural
Science and Engineering, Kyoto, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
อารียา เอี่ยมบู่ (2558).เอกสารประกอบการสอนวิชา PY 434 การกัดกร่อนเบื้องต้น(ผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์).
Aeimbhu,A. (2012).Scanning Electron Microscope for Characterising of Micro- and
Nanostructured Titanium Surfaces. In Kazmiruk, V. (Ed.), Scanning Electron
Microscopy 29. Croatia: InTech.
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 274 Statistics for Physics
ฟส 221 Thermal and Statistical Physics
ฟส 331 Solid State Physics
ฟส 387 Physics Laboratory V
ฟส 434 Introduction to Corrosion
ฟส 468 Introductory Meteorology
ฟส 491 Physics Project
ฟศ 491 Science Project for Physics Teachers
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 591
Research Methodology
วส 592
Seminar in Materials Science I
วส 593
Seminar in Materials Science II
วส 541
Surface Science
ฟส 695 Seminar for Physicists
ฟส 611 Solid State Physics
ฟส 613 Surface Physics
วศ 310
Biomaterials
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์
วส 699
ปริญญานิพนธ์
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย
เส้นใยถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการปั่นด้วย
ไฟฟ้าสถิต

แหล่งทุน

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผลของสัณฐานพื้นผิวโครงสร้างระดับจุลภาค เงินรายได้
ของไทเทเนียมต่อการยึดติดของเซลล์มนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผลของสารอินทรีย์ชนิดมีขั้วในอิเล็กโตรไลต์ต่อ เงินรายได้คณะ
ลักษณะสัณฐานท่อไทเทเนียมออกไซด์ขนาด วิทยาศาสตร์
นา-โนที่ผลิตด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สมบัติช่วงสัมผัสของโลหะประสมเงินสองสี
งบประมาณผ่นดิน
ของเงินอลูมิเนียมด้วยเทคนิคแอโนไดซ์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาแถบช่องว่างพลังงานของท่อนาโน เงินรายได้
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโน มหาวิทยาลัย
ทองคา
ศรีนครินทรวิโรฒ
การเคลือบอนุภาคนาโนทองคาบนท่อนาโน เงินรายได้
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่าง มหาวิทยาลัย
เป็นระเบียบสาหรับการบาบัดน้าเสีย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผลของอุณหภูมิในการอบอ่อนต่อลักษณะ
เงินรายได้คณะ
สัณฐานและการเปลี่ยนเฟสของท่อนาโน
วิทยาศาสตร์
ไทเทเนียมไดออกไซด์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
2555

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

2557

หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
โชคชัย พุทธรักษา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ChokchaiPuttharugsa
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0847738570
E-mail chokchai@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
ป.บัณฑิต (การสอน
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548
วิทยาศาสตร์)
ปริญญาเอก
ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554
ความเชี่ยวชาญ
Surface plasmon resonance, surface functionalization, antibody array, biological sensor,
nanomaterial, physics education
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Puttharugsa, C.,Khemmani, S.,Utayarat, P.,&Luangtip, W. (2016). Investigation of the rolling
motion of a hollow cylinder using smartphone. European Journal of Physics, 37,
055004.
Yodmongkol, S., Thaweboon, S., Thaweboon, B., Puttharugsa, C., Sutapun, B., Amarit,R.,
Somboonkaew, A., &Srikhirin, T. (2016). Application of surface plasmon resonance
biosensor for the detection of Candida albicans. Japanese Journal of Applied
Physics,55,02BE03.
Aeimbhu, A., Puttharugsa, C., Langlar W., &Kamolpach, R. (2015). Characterisation of titanium
dioxide nanotube arrays for adsorption of bovine serum albumin. Srinakharinwirot
University Journal of Science and Technology, 14, 97.
Puttharugsa, C., &Kamolpach, R. (2015). Investigation of bovine serum albumin and casein
adsorption on gold surface by using electrochemical impedance spectroscopy.
Srinakharinwirot Science Journal, 31, 17.
Puttharugsa, C. (2014). Application of surface plasmon resonance technique in biosensor.
Srinakharinwirot Science Journal,30, 167.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Chokchai P, Gajanandana,O., Himananto,O., Amarit,R., Somboonkaew,A., Sutapun,B. &
Srikhirin,T.(2016). Signal Enhancement of surface plasmon resonance imaging for
detection of Acidovarax avenae subsp. citrulli. obilized antigen. Advanced Material
Research,1131: 88.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วส502
ฟส511
ฟส668
ฟส691
ฟส692
ฟส693
ฟส695
ฟส698

ชื่อรายวิชา
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
กลศาสตร์สาหรับครูฟิสิกส์
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
สัมมนาฟิสิกส์ศึกษา
สัมมนาวิจัยฟิสิกส์ศึกษา
ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
สัมมนาสาหรับนักฟิสิกส์
ปริญญานิพนธ์

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาโพเทนชิโอเมตริกไบโอเซนเซอร์โดย
ใช้ท่อนาโนไททาเนียสาหรับการตรวจวัดยูเรีย
ระยะเวลา
การเตรียมขั้วไฟฟ้าจากไส้ดินสอร่วมกับอนุภาค
นาโนทองคาสาหรับการตรวจวิเคราะห์
สารชีวภาพโดยใช้เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกของ
แม่เหล็ก-สปริงโดยการใช้ smart
devices/phones
การดูดซับของโปรตีน bovine serum
albumin บนอนุภาคนาโนทองคาสาหรับตรึง
สารชีวภาพเพื่อใช้ในไบโอเซนเซอร์
การศึกษาผลการจับกันแบบไม่จาเพาะบน
พื้นผิวเซนเซอร์โดยใช้ไบโอเซนเซอร์แบบ
เทคนิคเชิงไฟฟ้าเคมี

แหล่งทุน
งบประมาณ
แผ่นดิน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์

2558

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย

2558

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์

2557

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์

2556

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ปณิธาน วนากมล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Panitarn Wanakamol
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18556
E-mail panitan@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
B.S. (Materials Science and
Cornell University, USA
2543
ปริญญาตรี
Engineering)
Ph.D. (Materials Science and
Massachusetts Institute of
2549
ปริญญาเอก
Engineering)
Technology, USA
ความเชี่ยวชาญ
Polymer Physics, Polymer Deformation,Small Angle X-ray Scattering, Mechanics of Polymers
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Wanakamol, P., Boonyaratgalin, W., &Supanam, N. (2017). Preliminary Study on Tensile
Properties of Electrospun Silica Fibers/Polypropylene Composites. Materials Science
Forum, 886, 3-7. doi:10.4028/www.scientific.net/msf.886.3
Pramuansub, N., Jittangprasert, P., &Wanakamol, P. (2012). Effects of Calcination
Temperature on Electrospun Silica Fibers. Advanced Materials Research,488-489,
602-606. doi:10.4028/www.scientific.net/amr.488-489.602
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
นลัทพร แซ่ลี้ ณัฐธิยาน์ แก้วใส, และ ปณิธาน วนากมล (2560). สมบัติเชิงกลของคอมโพสิตโพลิโพรพิลีน
แบบชั้นผสมเส้นใยซิลิกาจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต. ใน การประชุมระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Wangworn, P. & Wanakamol, P. (2014, May). Tensile Behavior of Silica Nanofiber Reinforced
Nylon 6. Paper presented at International Congress on Natural Science and
Engineering, Kyoto, Japan.
3. ตารา/ หนังสือ 123

4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ
ฟส 332 ฟิสิกส์พอลิเมอร์
วทศ 207 ภาษาอังกฤษสาหรับครูฟิสิกส์
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 503
อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส506
กลศาสตร์วัสดุ
วส 533
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
วส 548
วัสดุผสม
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2555 (ระหว่าง หัวหน้าโครงการ
มี.ค.55 – ก.พ.56)

การผลิตเส้นใยถ่านกัมมันต์โดยการ ทุนรายได้คณะ
ปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อใช้ในการดูดซับ วิทยาศาสตร์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตที่ เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
2558
หัวหน้าโครงการ
เสริมแรงด้วยเส้นใยซิลิกาจาก
ประจาปี 2558
(ระหว่าง มี.ค.58 –
กระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
มหาวิทยาลัย
ก.พ.59)
ศรีนครินทรวิโรฒ
การประยุกต์ใช้เส้นใยซิลิกาจาก
งบประมาณแผ่นดิน
2559
หัวหน้าโครงการ
กระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อการ ประจาปี 2558
(ระหว่าง พ.ย.58 –
เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมพอสิต
มหาวิทยาลัย
ต.ค.59)
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ปัทมาศ บิณฑจิตต์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Patamas bintachitt
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18552, 083-436-5678
E-mail patamas@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
M.Phil. (Science and
University of Birmingham,
2544
ปริญญาโท
Engineering of Materials)
UK
Ph.D. (Materials Science and
The Pennsylvania State
2552
ปริญญาเอก
Engineering)
University, USA
ความเชี่ยวชาญ
Piezoelectric, Ferroelectric, Thin Films, Sol-Gel Processing, PZT, and Dry Etching
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Bintachitt, P., Suaprasert, P., &Aungkavattana, P. (2016). Effect of temperature, humidity, and
crack initiation on properties of PZT micro-actuator. Integrated Ferroelectrics,175(1),
44-50. doi:10.1080/10584587.2016.1200448
Limnonthakul, P. L., Yangnoi, D., Bintachitt, P., Hengwattana, M., &Horprathum, M. (2016).
Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles on ZnO Nanorod
Morphology Growth by Aqueous Solution Method. Journal of Mathematical and
Fundamental Sciences,48(1), 48-54. doi:10.5614/j.math.fund.sci.2016.48.1.5
Butnoi, P., Intawin, P., Yongsiri, P., Pisitpipathsin, N., Pengpad, P., Bintachitt, P., &Pengpat, K.
(2016). Effect of BCZT Dopant on Ferroelectric Properties of PZT Ceramics. Key
Engineering Materials,675-676, 509-512. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.675676.509
Butnoi, P., Pisitpipathsin, N., Pengpad, P., Eitssayeam, S., Bintachitt, P., &Pengpat, K. (2015).
Influence of BCZT Dopant on Dielectric Properties of PZT Ceramics.
Ferroelectrics,487(1), 101-108. doi:10.1080/00150193.2015.1071168
125

Tangwitmonai, N., Aungkavattana, P., &Bintachitt, P. (2014). Effect of Humidity on Electrical
Property of ECA Joints for Dual Stage Micro-actuator in Hard Disk Drives Applications,
KKU Research Journal 19(5), 622-627.
Suaprasert, P., Aungkavattana, P., &Bintachitt, P. (2014). Study of the Factors Affecting the
Mechanical, Electrical, and Piezoelectric Properties of PZT Micro-Actuator.
Ferroelectrics,459(1), 32-37. doi:10.1080/00150193.2013.837753
Butnoi, P., Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Bintachitt, P., & Pengpat, K. (2013). Phase Transition
and Dielectric Properties of PNNZT-BNLT Ceramics. Ferroelectrics,452(1), 1-6.
doi:10.1080/00150193.2013.839293
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปัทมาศ บิณฑจิตต์, และ ภาวดี อังค์วัฒนะ (2555). การขึ้นรูปเบ้าหลอมโลหะใช้งานที่อุณหภูมิสูง . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ตารา/ หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ฟส 438 วัสดุนาโน
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1
ฟส 104 ฟิสิกส์ 2
ฟส 354 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2
ฟส 331 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟส 433 ฟิสิกส์วัสดุ
ฟส 492 สัมมนาฟิสิกส์
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2
วทศ 411 สัมมนาวิทยาศาสตร์
วทศ 423 โครงงานฟิสิกส์
ศษ 561 การปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
วส 524
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริก
วส 506
กลศาสตร์วัสดุ
วส 521
วัดสุเซรามิกส์
วส 546
ฟิล์มบาง
วส 699
ปริญญานิพนธ์
ฟส561
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
ฟส 601 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนักฟิสิกส์
ฟส 699 ปริญญานิพนธ์
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไททาเนต
พีแอลซีที ด้วยเทคนิคหล่อแผ่นบาง
การประดิษฐ์พีซีทีแอคชัวเอเตอร์โดยเทคนิค
หล่อแผ่นบางที่มีน้าเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาผลของความเสียหายเชิงค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสาร
ยึดติดช่วยนาไฟฟ้าและไมโครแอคชัวเอเตอร์
เลดเซอร์โคเนตไททาเนตในฮาร์ดิสก์
ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและไฟฟ้าของ
วัสดุไพโซอิเล็กทริกเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่
ใช้ในฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ทุนนักวิจัยใหม่
ว.ท.
เงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้าโครงการ
2557

หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Puenisara Limnonthakul
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163
E-mailpuenisara@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542
ปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
2547
เกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
2553
เกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Limnonthakul, P., Yangnoi, D., Bintachit, P., Hengwattana, M., &Horprathum, M. (2016).
Influence of Various Precursor Compositions and Substrate Angles on ZnO Nanorod
Morphology Growth by Aqueous Solution Method. Journal of Mathematical and
Fundamental Sciences, 48, 48-54.
Tuscharoen,S., Horprathum, M., Eaimchai, P., Nuntawong, N., Chananonnawathorn,C.,
Limnonthakul, P., Kalasung, S. &Kaewkhao, J. (2016). Growth of Nanostructure Silver
Films by DC Magnetron Sputtering for Surface Enhanced Raman Scattering
Substrate. Key Engineering Materials, 675-676, 285-288.
Pokai,S., Limnonthakul, P., Horprathum, M., Kalasung,S., Eiamchai, P., Limwichean,S.,
Nuntawong, N., Pattanasetakul,V., Tuschroen, S., &Kaewkhao, J. (2016). Influence of
Growth Conditions on Morphology of ZnO Nanorods by Low-Temperature
Hydrothermal Method. Key Engineering Materials, 675-676, 53-56.
Supatti, A., Limnonthakul, P., Limwichean, S., Chaisriratanakul, W., Eiamchai, P., Horprathum,
M., Porntheeraphat,S., Nuntawong, N., Patthanasetakul, V. &Chindaudom, P. (2014).
Fabrication of 3D-hybrid Nanostructre for Surface-Enhanced Raman Scattering
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Substrate: Effect of Applied Voltage on Porous Size of AAO Template. Advanced
Materials Reasearch,979, 255-258.
Horprathum, M., Limwichean, K., Wisitsoraat,A., Eiamchai, P., Aiempanakit, K., Limnonthakul,
P., Nuntawong, N., Pattanasetakul, V., Tuantranont, A.,&Chindaudom, P. (2013). NO2sensing properties of WO3 nanorods prepared by glacing angle DC magnetron
sputtering. Sensors and Actuators B,176,.685-691.
Limnonthakul, P., Chananonnawathorn,C., Aiempanakit,K., Kaewkhao,J.,
Eiamchai,P.,&Horprathum, M. (2013). Effects of Precursor Concentration on
Hexagonal Structures of ZnO Nanorods Grown by Aqueous Solution Method.
Advanced Materials Research, 770, 120-123.
Chananonnawathorn, C., Pudwat, S., Horprathum, M., Eiamchai, P., Limnontakul, P., Salawan,
C., & Aiempanakit, K. (2012). Electrochromic Property Dependent on Oxygen Gas
Flow Rate and Films Thickness of Sputtered WO3 Films. Procedia Engineering, 32,
752-758.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MS 502
MS 592
MS 593
PY 100
PY 103
PY 183
PY 341
PYE 691
PY 103
PY 104
PY 462
PY 492
PY 531
PYE 591
PYE 692

ชื่อรายวิชา
Materials characterization
Seminar in materials science I
Seminar in materials science II
General Physics
Introductory physics laboratory I
Physics laboratory I
Electromagnetism
Seminar in physics education
Physics I
Physics II
Vacuum physics and technology
Physics seminar
Electromagnetic theory for physics teachers
Science project for physics teachers
Research seminar in physics
129

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามานเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง
ทางการเกษตร
การสร้างซิงค์ออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนบน
พื้นผิวทอง

งบรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
งบรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์

การสร้างตัวตรวจวัดปริมาณกลูโคสด้วยซิงค์
งบรายได้
ออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรแบบ 1 มิติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2555
หัวหน้าโครงการ
2556

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

130

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Supitcha Supansomboon
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 1-8654
E-mail supitcha@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
ปริญญาโท
วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2545
พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก
Ph.D. (Materials Science)
University of Technology
2558
Sydney, AUS
ความเชี่ยวชาญ
Materials Science, Metallurgy, Thin Films,Precious metals,Silk Fiber, Jewelry Processing
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Munpakdee, A., Supansomboon, S., Wongsriruksa, S., Pongpun, N., &Phinichka, N. (2016).
Effect of ZrSiO4 and Bi2O3 on the Properties of Borosilicate Enamels for Jewelry.
Srinakharinwirot Science Journal, 32(2), 97-106.
Supansomboon, S., Dowd, A., Gentle, A., Lingen, E. van der., &Cortie, M.B. (2015). Thin films
of PtAl2 and AuAl2 by solid-state reactive synthesis. Thin Solid Films, 589, 805-812.
Supansomboon, S., Porkovich, A., Dowd, A., Arnold, M.D.,& Cortie, M.B. (2014). Effect of
precursor stoichiometry on the morphology of nanoporous platinum sponges. ACS
Appl Mater Interfaces, 6(12), 9411-9417.
McPherson, D.J., Supansomboon, S., Zwan, B., Keast, V.J., Cortie, D.L., Gentle, A., Dowd, A.,&
Cortie, M.B. (2014). Strategies to control the spectral properties of Au–Ni thin films.
Thin Solid Films, 551, 200-204.
Supansomboon, S., Dowd, A., Lingen, E. van der., Keast, V.J., &Cortie, M.B. (2013) Coatings of
coloured intermetallic compounds for decorative and technological applications.
Materials Forum-Materials Innovation in Surface Engineering, 37.
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Keast, V.J., Zwan, B., Supansomboon, S., Cortie, M.B., &Person, P.O.Å. (2013). AuAl2 and
PtAl2as potential plasmonic materials. J Alloys Compd, 577, 581-586.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.
กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรม อัญมณีและ
เครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น; 2549.
ขจีพร วงศ์ปรีดี, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์. เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น;
2549.
4.ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 215 กระบวนการผลิตวัสดุ
วส 216 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ
วส 251 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ
วส 321 การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
วส 353 การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
วส 391 เตรียมสหกิจศึกษา
วส 422 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
วส 425 การขึ้นรูปและการหล่อโลหะ
วส 456 การเคลือบฟิล์มบาง
วส 492 สหกิจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 512 การกัดกร่อน
วส 514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
วส 532 การไหลของพอลิเมอร์
วส 541 พืน้ ผิวศาสตร์
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รหัสวิชา
วส 542
วส 546
วส 652

ชื่อรายวิชา
วิธีวิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ: ส่วนที่ 2 เงินรายได้คณะ
การผลิตผงโลหะเงินและซิลเวอร์เคลย์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนากระบวนการผลิตทองสีม่วงเพื่อ โครงการวิจัยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
พัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
The deposition of films of aluminide โครงการแลกเปลี่ยน
intermetallic compounds of Au and บุคลากรของ
Pt
สถาบันอุดมศึกษาไทย
กับต่างประเทศ
การทาสีบนโลหะทองแดงผสมด้วยวิธีพาติ เงินรายได้คณะ
เนชัน เพื่อใช้ในงานเครื่องประดับ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีของอัญมณีและ เงินรายได้คณะ
เครื่องประดับยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
วิทยาศาสตร์
จังหวัดสระแก้ว ในโครงการย่อยที่ 2 เรื่อง มหาวิทยาลัย
เครื่องประดับโลหะยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน ศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2550
หัวหน้าโครงการ

2550

ผู้ร่วมโครงการ

2550

หัวหน้าโครงการ

2560

หัวหน้าโครงการ

2560

หัวหน้าโครงการ

6. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการผลิตรังไหมอัดและรังไหมอัดที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
เลขที่คาขอ 1003001012 วันขอรับอนุสิทธิบัตร 30 กันยายน 2553
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ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวอมรรัตน์ พรหมบุญ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ นายวงศ์วุฒิ กาญจนวงศ์ไพศาล นางสาวนวภัทร นกยูงทอง และนางสาว
นิศาลักษณ์ เกิดศรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ออกให้ 9 กรกฎาคม 2555 หมดอายุ 29 กันยายน 2559
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
อัครินทร์ บุญสมบัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Akarin Boonsombuti
ตาแหน่งวิชาการอาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 1-8258
E-mail akarin@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (ฟิสิกส์, เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
ปริญญาเอก
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี)
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
Biomass conversion, ABE fermentation from biomass, Fermentation with immobilized
cells, catalytic materials
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Boonsombuti, A., Tangmanasakul, K., Nantapipat, J., Komolpis, K., Luengnaruemitchai, A., &
Wongkasemjit, S. (2016). Production of biobutanol from acid-pretreated corncob
using Clostridium beijerinckii TISTR 1461: Process optimization studies. Preparative
Biochemistry & Biotechnology, 46(2),141-9.
Boonsombuti, A., Luengnaruemitchai, A., & Wongkasemjit, S. (2015). Effect of Phosphoric
Acid Pretreatment of Corncobs on the Fermentability of Clostridium beijerinckii TISTR
1461 for Biobutanol Production. Preparative Biochemistry & Biotechnology,45(2), 17391.
Vichuviwat, R., Boonsombuti, A., Luengnaruemitchai, A., & Wongkasemjit, S. (2014).
Enhanced butanol production by immobilized Clostridium beijerinckii TISTR 1461
using zeolite 13X as a carrier. Bioresource Technology, 172, 76-82.
Boonsombuti, A., Komolpi,s K., Luengnaruemitchai, A., & Wongkasemjit, S. (2014).
Enhancement of ABE fermentation through regulation of ammonium acetate and Dxylose uptake from acid-pretreated corncobs. Annals of Microbiology, 64(2),431-9.
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Boonsombuti, A., Luengnaruemitchai, A., &Wongkasemjit, S. (2013). Enhancement of
enzymatic hydrolysis of corncob by microwave-assisted alkali pretreatment and
its effect in morphology. Cellulose, 20(4),1957-66.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 214 เคมีอินทรีย์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 353 สมบัติทาง ไฟฟ้า แม่เหล็กและแสงของวัสดุ
วส 361 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ
วส 371 วัสดุชีวภาพ
วส 382 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
วส 477 วัสดุแคทาลิติก
วส 481 โครงงานทางวัสดุศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 503
อุณหพลศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
วส 651
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
วส 652
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
วส 505
ฟิสิกส์ของแข็งสาหรับวัสดุศาสตร์
วส 507
คณิตศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การศึกษาสมบัติทางจลนศาสตร์และไอโซเท ทุนเงินรายได้คณะ
อร์มของการดูดซับเมื่อใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลส วิทยาศาสตร์
ในกระบวนการแยกไบโอบิวทานอล
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ทุนเงินรายได้คณะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
วิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เซลล์ มหาวิทยาลัย
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดสี ศรีนครินทรวิโรฒ
ย้อมธรรมชาติที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM Education)

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Supinya Wongsriruksa
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 1-8657
E-mail supinya@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546
ปริญญาโท
M.Res. (Science & Engineering University of Birmingham,
2552
of Materials)
UK
ความเชี่ยวชาญ
Precious Metals and Alloys, Corrosion, Jewelry Processing, Surface Coating, Materials
Perception
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Munpakdee, A., Supansomboon, S., Wongsriruksa, S., Pongpun, N., &Phinichka, N. (2016).
Effect of ZrSiO4and Bi2O3on the Properties of Borosilicate Enamels for Jewelry.
Srinakharinwirot Science Journal, 32(2), 97-106.
Wilkes, S., Wongsriruksa, S., Howes, P., Gamester, R., Witchel, H., Conreen, M., Laughlin, Z., &
Miodownik, M. (2016). Design tools for interdisciplinary translation of material
experiences. Materials & Design,90, 1228-1237.
Howes, PD., Wongsriruksa, S., Laughlin, Z., Witchel, HJ., & Miodownik, M. (2014). The
Perception of Materials through Oral Sensation. PLoS ONE 2014,9(8), e105035.
Wongsriruksa, S., Howes, P., Conreen, M., & Miodownik, M. (2012). The use of physical
property data to predict the touch perception of materials. Materials& Design,42,
238-244.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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3. ตารา/หนังสือ
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย. คู่มือ แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องใน
ชิ้นงานหล่อเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ: ส่วนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ สานักพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม; 2549.
ขจีพร วงศ์ปรีดี, สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, ปริชญา ขจิตกาญจน์. เทคนิคหล่อพร้อมฝังพลอย. กรุงเทพฯ: โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (โครงการจรัส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2549.
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.
กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (โครงการจรัส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;
2549.
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 261 แผนภูมิสมดุลเฟส
วส 221 โลหะวิทยากายภาพ
วส 321 การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
วส 351 การเคลือบผิว
วส 391 เตรียมสหกิจศึกษา
วส 422 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
วส 474 นวัตกรรมวัสดุ
วส 476 การรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุ
วส 492 สหกิจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วส 501
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
วส 502
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 591
ระเบียบวิธีวิจัย
วส 592
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 1
วส 593
สัมมนาวัสดุศาสตร์ 2
วส 512
การกัดกร่อน
วส 513
กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ์
วส 514
โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
วส 541
พิ้นผิวศาสตร์
วส 548
วัสดุผสม
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รหัสวิชา
วส 651
วส 652
วส 508

ชื่อรายวิชา
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรู้ของ
กลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีต่อรูปร่างคิวบิก
เซอร์โคเนียและรูปแบบแหวนโลหะสีต่างๆ

แหล่งทุน

ทุนวิจัยจากเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรู้ของ ทุนวิจัยจากเงินรายได้
กลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีต่อเครื่องประดับ มหาวิทยาลัย
บรอนซ์ที่ผ่านกระบวนการอะโนไดซ์
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งมีการคาอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาและปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
37
รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
ความรู้ด้านผลึกศาสตร์ แลตทิซของบราเวส์
ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึด
เหนี่ยวแบบต่างๆ ในของแข็ง ตาหนิ ความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวัสดุนวัตกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
14 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
38

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
วส 501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
3(3-0-6)
ความรู้ด้านผลึกศาสตร์ แลตทิซของบราเวส์
ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แรงยึด
เหนี่ยวแบบต่างๆ ในของแข็ง ตาหนิ ความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติ
ของวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุในอุตสาหกรรม
และวัสดุนวัตกรรม
วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
วส 502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การหา
วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การหา
โครงสร้างผลึกของวัสดุ การใช้งานของการ
โครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการเลี้ยวเบนของ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์
รังสีเอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุการหาสมบัติ
ของวัสดุการหาสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อน
เชิงกลและเชิงความร้อนในวัสดุต่างๆ การหา ในวัสดุต่างๆ การหาสมบัติทางไฟฟ้า การหา
สมบัติทางไฟฟ้า การหาสมบัติทางแม่เหล็ก การ สมบัติทางแม่เหล็ก การหาสมบัติทางแสง การ

หมายเหตุ
- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
หาสมบัติทางแสง การตรวจสอบพื้นผิว

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
ตรวจสอบพื้นผิว รวมถึงมีการสังเกตุการณ์จริง
หรือฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
วส 503 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์
วส 503 อุณหพลศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
สาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและ
กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและ
ปรากฏการณ์ในวัสดุ การคานวณหาเอนทาลปี
ปรากฏการณ์ในวัสดุ การคานวณหาเอนทาลปี และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ
และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ
แผนภาพเฟส
แผนภาพเฟส
ไม่มี
วส 504 จลนศาสตร์สาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ การแพร่
การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จุลภาค
วส 506 กลศาสตร์วัสดุ
วส 506 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ความเค้น ความเครียด ความตึง การอัด การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของวัสดุ
บิด กฎของฮุก ความเค้นรวม วงกลมมอร์
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงกลกับโครงสร้าง
สภาพยืดหยุ่น สภาพยืดหยุ่นหนืด สภาพการ ของวัสดุ กลไกการเสียรูป กลไกการเกิดความ
เสียรูปแบบถาวร การคืบ การแตกหัก ความ เสียหายการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ล้า ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงกล
วัสดุของอุตสาหกรรมต่างๆ และความเสียหาย
โครงสร้างของวัสดุ กลไกการเสียรูป กลไกการ ในวัสดุ สมบัติเชิงกลของโลหะ เซรามิกส์ และ
เกิดความเสียหายการวิเคราะห์ความเสียหายที่ พอลิเมอร์
เกิดขึ้นในวัสดุของอุตสาหกรรมต่างๆ และความ
เสียหายในวัสดุ
วส 504 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ
วส 508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ

หมายเหตุ
- แก้ไขชื่อ
วิชา
- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
- เพิ่มวิชา

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

- แก้ไข
รหัสวิชา
วส 514 โลหะวิทยากายภาพ
วส 514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์
- แก้ไขชื่อ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
วิชา
การทานายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟส การทานายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟส - แก้ไข
และการแปลงเฟส การวัดและการประมาณ
และการแปลงเฟส สมบัติทางกายภาพของ
คาอธิบาย
สมบัติทางกายภาพของโลหะที่อุณหภูมิสูง
โลหะที่อุณหภูมิสูง ปรากฏการณ์การขนส่ง
รายวิชา
ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลงเฟสแบบ
การแปลงเฟสแบบแพร่และไม่แพร่
แพร่และไม่แพร่ ปรากฏการณ์ของผิวต่อ
จลนพลศาสตร์ของปฎิกิริยาเชิงโลหกรรม
ประสาน จลนพลศาสตร์ของปฎิกิริยาเชิงโล
กลไกการเพิ่มความแข็งแรงการตกผลึกในโลหะ
หกรรม วิธีการวิเคราะห์เชิงความร้อนใน
การเพิ่มความแข็งแบบอบชุบ โลหะวิทยา
กระบวนการทางโลหะ ความเข้มข้นของ
กายภาพสาหรับระบบ เหล็ก-คาร์บอนและ
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ข้อบกพร่องและตาแหน่งว่าง การเคลื่อนที่
ของดิสโลเคชั่น กลไกการเพิ่มความแข็งแรง
การตกผลึกและทิศทางการเรียงตัว
วส 521 วัสดุเซรามิกส์
3(3-0-6)
โครงสร้างของเซรามิกส์ โครงสร้างที่มีฐาน
เป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลส
แพ็ค เพอร์รอฟสไคท์ ข้อบกพร่องในเซรามิกส์
สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์ การขนส่งมวลและ
ไฟฟ้าในวัสดุ สภาพนาไฟฟ้าโดยไอออนและ
อิเล็กตรอน การนาไฟฟ้าในเซรามิกส์โลหะ
ออกไซด์ สมบัติเชิงกล การเกิดโครงสร้าง
จุลภาคในวัสดุเซรามิกส์ ขนาดของอนุภาค
กระบวนการเผาผนึก
วส 522 วิทยาศาสตร์ของแก้ว
3(3-0-6)
องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว หลักการ
เกิดแก้ว การหลอมและการขึ้นรูปแก้วการแยก
เฟสในแก้ว สมบัติเชิงความร้อน ความหนืด
พฤตกรรมด้านความยืดหยุ่นหนืดสมบัติเชิง
ไฟฟ้าและเชิงแสงของแก้ว การแตกร้าวของ
แก้ว แก้วที่สาคัญทางการค้าและการนาแก้วไป
ใช้ประโยชน์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
ระบบอื่นที่สาคัญ การประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมด้านต่างๆ

วส 521 วัสดุเซรามิกส์
3(3-0-6)
โครงสร้างของเซรามิกส์ โครงสร้างที่มีฐาน
เป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลสแพ็ค เพอร์รอฟสไคท์ ข้อบกพร่องใน เซรามิกส์
สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์ การขนส่งมวลและ
ไฟฟ้าในวัสดุ สภาพนาไฟฟ้าโดยไอออนและ
อิเล็กตรอน การนาไฟฟ้าใน เซรามิกส์
โลหะออกไซด์ สมบัติเชิงกล การเกิดโครงสร้าง
จุลภาคในวัสดุเซรามิกส์ ขนาดของอนุภาค
กระบวนการเผาผนึก
วส 522 เทคโนโลยีของแก้ว
3(3-0-6)
โครงสร้างของแก้วและหลักการเกิดแก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี
โครงสร้างโครงข่าย สมบัติของแก้ว โดยเน้นการ
ปรับปรุงสมบัติของแก้วให้ตรงกับความต้องการ
กระบวนการหลอมแก้วก่อนการขึ้นรูป และ
เทคโนโลยีในการขึ้นรูป การปรับปรุงสมบัติ
(treatment) และการตรวจสอบแก้วด้วย
เทคนิคต่างๆ
วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กท วส 524 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กท
ริก
ริก
ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิ ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟอโรเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง
อิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง
ปรากฎการณ์ไพโรอิเล็กทริกโดเมน
ปรากฎการณ์ไพโรอิเล็กทริกโดเมน
วงฮิสเตอไรซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทาง
วงฮิสเตอไรซิส การเปลี่ยนเฟส สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและการวัด
กายภาพของวัสดุเฟอโรอิเล็กทริกและการวัด
และการประยุกต์ใช้งาน
และการประยุกต์ใช้งาน
วส 531กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
วส 531กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เทอร์ หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ เทอร์
โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การอัดรีด การอัด โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การอัดรีด การฉีด
แบบชนิดฉีด การอัดแบบชนิดแรงอัด การอัด ขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การอัดแบบชนิดหมุนตัว

หมายเหตุ

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

- แก้ไขชื่อ
วิชา
- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

- แก้ไขชื่อ
วิชา
- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
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แบบชนิดถ่ายโอน การขึ้นรูปโดยอาศัยความ
ร้อน การอัดแบบชนิดหมุนตัว การขึ้นรูป
ชิ้นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ การปั่นหลอม
การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์
วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
โครงสร้างโมเลกุลและสัณฐานของพอลิเมอร์
โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ
อิทธิพลของโมเลกุลและสัณฐานที่มีต่อสมบัติ
เชิงกายภาพของพอลิเมอร์ การไหลแบบไม่เป็น
นิวโทเนียน การแพร่ของโมเลกุลพอลิเมอร์
การนาพาก๊าซในพอลิเมอร์ สมบัติเชิงไฟฟ้า
และเชิงแสง การเสียรูปของพอลิเมอร์ใน
สถานะของแข็งพอลิเมอร์แบบยึดติด
พอลิเมอร์ผสม การปรับแปลงพอลิเมอร์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
หมายเหตุ
การขึ้นรูปชิ้นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ การ
ปั่นหลอม การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์
วส 533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
3(2-2-5)
โครงสร้างโมเลกุลและสัณฐานของพอลิเมอร์
โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ
อิทธิพลของโมเลกุลและสัณฐานที่มีต่อสมบัติ
เชิงกายภาพของพอลิเมอร์ การไหลแบบไม่เป็น
นิวโทเนียน การแพร่ของโมเลกุลพอลิเมอร์
การเสียรูปของพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง
สมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง พอลิเมอร์ผสม
การปรับแปลงพอลิเมอร์

- แก้ไข
หน่วยกิต
- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

วส 535 เยื่อพอลิเมอร์

วส 535 เมมเบรนพอลิเมอร์

วส 544 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์วัสดุ
แม่เหล็ก

วส 544 การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุ
แม่เหล็ก

- แก้ไขชื่อ
วิชา
- แก้ไขชื่อ
วิชา

วส 545 วัสดุนาโน
3(3-0-6)
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของวัสดุนาโนความสัมพันธ์ของสมบัติและ
โครงสร้างของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนา
โนการประกอบตัวด้วยตัวเอง วัสดุผสมระดับ
นาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเทคโนโลยี

วส 545 วัสดุนาโน
3(3-0-6)
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
วัสดุนาโน ความก้าวหน้าทางด้านการ
สังเคราะห์ การผลิตโดยการพิมพ์แบบ ลิโท
กราฟฟี การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน
รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน วัสดุ
นาโนที่เป็นสารกึ่งตัวนาและที่เป็นโลหะ เส้น
ลวดนาโน ท่อคาร์บอนนาโน การประยุกต์ใช้
วัสดุนาโนในเทคโนโลยี

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

วส 546 ฟิล์มบาง
MS 546 Thin Film Technology
วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การ
พอกพูนฟิล์มจากไอเชิงฟิสิกส์และเคมี

วส 546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง
MS 546 Thin Film Technology
วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การ
พอกพูนฟิล์มเชิงฟิสิกส์และเคมี การก่อตัวและ

- แก้ไขชื่อ
วิชา
- แก้ไข
คาอธิบาย
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การก่อตัวและโครงสร้างของฟิล์ม การ
ตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง สมบัติ
เชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิง
แสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
หมายเหตุ
โครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและการ
รายวิชา
วิเคราะห์ฟิล์มบาง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิง
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบาง
และการประยุกต์

วส 548 วัสดุผสม
3(3-0-6)
วัสดุผสมเบื้องต้น วัสดุผสมเสริมเส้นใย วัสดุชั้น
แบบบาง การออกแบบวัสดุผสม ความ
แข็งแรงเกณฑ์การเสียหาย กลไกการแตกร้าว
สมบัติเชิงความร้อน

วส 548 วัสดุผสม
- แก้ไข
3(3-0-6)
คาอธิบาย
วัสดุผสมชนิดต่างๆ วัสดุผสมเสริมเส้นใย วัสดุ รายวิชา
แบบชั้น สมบัติทางกลและการเสียรูปเกณฑ์การ
ล้มเหลว กลไกการล้มเหลว สมบัติเชิงความ
ร้อน การออกแบบวัสดุผสม การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้วัสดุผสม งานวิจัยในปัจจุบัน
เกี่ยวกับวัสดุผสม

วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยเทคนิค
การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
ฐานข้อมูลการเขียนโครงร่างวิจัย การใช้สถิติใน
การวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทา
ผลงานวิจัย การนาเสนอและการเผยแพร่
ผลงาน

วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
การตั้งสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่าง
งานวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสารที่ใช้ใน
งานวิจัยและในการเขียนบทความ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดาเนินงานวิจัย การ
นาเสนอและการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงฝึก
ปฏิบัติเขียนโครงร่างวิจัย

- แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
- แก้ชั่วโมง
เรียนและ
ปฏิบัติ

วส 641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประดิษฐ์

วส 641 อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการ
ขึ้นรูป

- แก้ไขชื่อ
วิชา

ไม่มี

วส 642 กระบวนการผลิตแบบ
3(2-2-5)
กระบวนการผลิตแบบ การพิมพ์สามมิติ
กระบวนการพิมพ์สามมิติ การประยุกต์ใช้การ
พิมพ์สามมิติ งานวิจัยในปัจจุบัน เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตแบบ

- เพิ่มวิชา
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
ไม่มี

วส 699 ปริญญานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วส 643 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวัสดุศาสตร์
- เพิ่มวิชา
3(2-2-5)
การจาลองระบบหรือกระบวนการด้วย การใช้
โปรแกรมวิธีการเชิงตัวเลขและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจาลองระบบหรือ
กระบวนการทางวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลจากการทดลอง การแก้สมการ
อนุพันธ์ วิธีการมอนติคาร์โล ตัวอย่างงานวิจัยที่
ใช้วิธีการเชิงตัวเลข
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

- แก้ไข
รหัสและ
ชื่อวิชา
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