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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวชิาวัสดุศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

      คณะวิทยาศาสตร์   

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 

 ภาษาองักฤษ : Master of Science Program in Materials Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วสัดศุาสตร์) 

     ช่ือยอ่ : วท.ม. (วสัดศุาสตร์) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Master of Science (Materials Science) 

                  ช่ือยอ่ : M.Sc. (Materials Science) 

3. วิชาเอก/แขนงวชิา (ถ้ามี) 

             - 

4. จาํนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   
หลกัสตูรระดบัปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
5.2 ภาษาที่ใช้     
ภาษาไทย    
5.3 การรับเข้าศึกษา    
รับนิสติไทยและนิสติตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

เร่ิมใช้หลกัสตูร ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัเห็นชอบในการประชมุครัง้ท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม 2554  

สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสตูร ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554  

สภามหาวทิยาลยัอนมุตัหิลกัสตูร ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2554 เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2554 

เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิในปีการศกึษา 2556  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย์และผู้ เช่ียวชาญทางด้านวสัดศุาสตร์ 

8.2 อาจารย์และผู้ เช่ียวชาญทางด้านฟิสกิส์ประยกุต์ 

8.3 นกัวิจยั นกัประดษิฐ์หรือวิศวกรทางด้านวสัดศุาสตร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน 

8.4 บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตวสัดปุระเภทต่างๆ โดยเป็นผู้ วิเคราะห์ ประเมิน หรือปรับปรุง

คณุภาพวสัด ุ
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9. ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลาํดับ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศกึษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา)  ปีที่จบ 
สถาบันที่สาํเร็จการศกึษา   เลขประจาํตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ณฐัพงศ์  พินิจค้า   วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science and 

Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 2544     

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Carnegie Mellon University, 

USA      

Carnegie Mellon University, 

USA   

3 1024 00113 

22 3 
 

2 อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2539  

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยกุต์) 2542 

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

3 5099  

00022 10 6 

3 อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    B.S.(Materials Science and 

Engineering)  2543  

Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 2549  

Cornell University, USA   

 

Massachusetts Institute of 

Techonology, USA   

3 5099  

00261 57 7 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจบุนัโลกเคล่ือนเข้าสูย่คุของคลื่นลกูท่ี 4 “ยคุสงัคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกาภิวตัน์”  

เป็นยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรงในทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม  รวมทัง้การเปิดการค้าเสรีซึง่ทําให้การศกึษากลายเป็นธุรกิจมากขึน้ (สํานกั

เลขาธิการสภาการศกึษา. 2551: 1) อนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา และมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

ตลอดจนการแขง่ขนัทางด้านการศกึษาระหวา่งสถาบนัในประเทศกบัตา่งประเทศ  

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ท่ีมุง่สูส่งัคมอยูเ่ย็น

เป็นสขุร่วมกนั คนไทยมีคณุธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุน่ ชมุชนเข้มแข็ง สงัคมสนัติ

สขุ เศรษฐกิจมีคณุภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิง่แวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาตยิัง่ยืนอยู่

ภายใต้ระบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึง่ระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ และอยูใ่นประชาคมโลกได้อยา่งมีศกัดิศ์รี  ภายใต้แนวปฏิบตัขิองปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง (2550:ม- ย.) เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัด ุและนาโนเทคโนโลยี ซึง่สร้างความเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในด้านโอกาสและภยัคกุคาม ด้วยเหตนีุ ้ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ

สงัคมโลกจงึหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะต้องรับมือกบัผลกระทบดงักลา่วท่ีมีทัง้ความร่วมมือ ความขดัแย้งและการ

แขง่ขนั 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 การปฏิรูปทางการศกึษา ในปี พ.ศ. 2540 ทําให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิฯ สง่ผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาต้องมีการปรับปรุง  และดําเนิน

กิจกรรมปฏิรูปการศกึษาตามสาระสําคญัท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 อนั

ได้แก่การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การบริหารโดยใช้สถานศกึษาเป็นศนูย์กลาง การ

ประกนัคณุภาพเพ่ือพฒันาคณุภาพ ยกระดบัมาตรฐานการศกึษา การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาอยา่ง

ตอ่เน่ือง การระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆมาใช้ในการจดัการศกึษา การสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันา 

การผลติและการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศกึษา  (สํานกังาน

เลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 78)  เพ่ือให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัสงัคมไทยในอนาคต  จงึได้มี

การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ กรอบมาตรฐานคณุวฒุิการอดุมศกึษา พ.ศ. 2552 ขึน้เพ่ือเป็น

แกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของชาตไิปสูก่ารปฏิบตั ิ

 จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพฒันาไปสู่การเป็นกลไกเพ่ือการพฒันาคน  

พฒันาสงัคม  เป็นพลงัขบัเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยการสร้างและพฒันาเด็กให้มีความพร้อมด้าน

สตปัิญญา อารมณ์และศีลธรรม  พฒันาเยาวชนก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงานให้มีคณุภาพ  พฒันากําลงัคนให้

มีสมรรถนะสูงขึน้  นอกจากนีย้ังส่งเสริมให้ผู้ รู้ ปราชญ์ และผู้ สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ นําความรู้มา

ถ่ายทอด  จัดการความรู้  ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน 

สถาบนัการศกึษา ให้เป็นกลไกในการพฒันาการศกึษา   (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2551: 78) 

 ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้วา่ความมุง่หวงัของการ

ปฏิรูปการศกึษาจะต้องการพฒันาคณุภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคณุภาพสงูขึน้ ผลของการพฒันา

คณุภาพคนด้านการศกึษามีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วโดยจํานวนปีการศกึษาเฉลีย่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

จาก 8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดให้
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จํานวนปีการศกึษาเฉลี่ยเป็น 9.5 ปี ก็ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด (สํานกังานเลขาธิการสภา

การศกึษา. 2552) นอกจากนี ้ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้กบัการนําไปใช้ของคนไทยยงัอยูใ่น

ระดบัต่ํา คณุภาพการศกึษาทกุระดบัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดทัง้กําลงัคนระดบักลางและระดบัสงูยงั

ขาดแคลนทัง้ปริมาณและคณุภาพ จงึเป็นจดุออ่นของไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม รวมทัง้การ

วิจยัเพ่ือพฒันาประเทศ และเป็นจดุฉดุรัง้การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัตา่งประเทศ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากสถานการณ์ทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม จําเป็นต้องพฒันาคนให้มี

คณุภาพ คณุธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตนีุ ้การจดัการศกึษาจงึควร

ตอบสนองพนัธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบคุคลให้รองรับตอ่การพฒันาประเทศ    การจดัการศกึษาดงักลา่ว

มีสถาบนั การศกึษาเป็นกลไกสําคญัในการจดัการศกึษา จงึจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมีการพฒันาหลกัสตูร

เพ่ือผลติบคุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองการพฒันาประเทศ  และสอดรับกบัความ

ต้องการของสงัคมในอนาคต 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบผลติบณัฑิต

ทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มาเป็นระยะเวลานานกวา่ 56 ปี    คณะวิทยาศาสตร์ตระหนกัถงึ

บทบาทในการผลติบคุลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยา่งมีประสทิธิภาพ   ในการพฒันา

หลกัสตูรคณะวิทยาศาสตร์ได้คํานงึถึงความสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่

หลกัสตูรวสัดศุาสตร์มีความสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนัโดยตรงในสว่นของจดัการศกึษา และการมี

สว่นร่วมในการสร้างภมูิปัญญาอนัเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

นอกจากนีค้ณะวิทยาศาสตร์ยงัตระหนกัถึงความสําคญัในการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์

บณัฑิตของ มศว  9 ประการ คือ (1) ใผรู้่ตลอดชีวิต (2) คดิเป็น ทําเป็น  (3) หนกัเอาเบาสู้  (4) รู้กาลเทศะ  

(5) เป่ียมจิตสํานกึสาธารณะ  (6) มีทกัษะสื่อสาร  (7) ออ่นน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบคุลกิ  (9) พร้อม

ด้วยศาสตร์และศลิป์  

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

- 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 การเข้าถงึธรรมชาตขิองวสัดสุามารถบรูณาการความรู้สูน่วตักรรม 

1.2 ความสาํคัญ  
 การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยในปัจจบุนัได้มีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัชีวิตประจําวนั ดงันัน้การพฒันาวิทยาศาสตร์ประยกุต์สาขาวสัดศุาสตร์ 

จงึมีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในปัจจบุนั  หลกัสตูรวสัดศุาสตร์นีเ้ป็น

หลกัสตูรท่ีเน้นการผลติบคุลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถระดบัสงู สามารถทําการวิจยั สร้างองค์

ความรู้ใหม ่ทางด้านวสัดศุาสตร์ ได้อยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์การพฒันา

กําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ท่ีเข้าใจธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและวิจัย

ทางด้านวสัดศุาสตร์และเทคโนโลยี   

2. ผลิตนกัวสัดศุาสตร์ท่ีมีศกัยภาพในการใช้ความรู้ทางวสัดศุาสตร์ในการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม   

3. ผลตินกัวสัดศุาสตร์ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้

2.1. ปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานไมต่ํ่ากวา่ท่ี สกอ. 

กําหนด 

2.1  มีการประเมิน

หลกัสตูรอยา่งสม่ําเสมอ 

2.1.1  รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 

2.1.2  เอกสารการปรับปรุงหลกัสตูร 

2.2  มีการปรับปรุงหลกัสตูรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียน แปลง

ของสงัคมและเทคโนโลยีตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2  วเิคราะห์หลกัสตูร

จากบณัฑิตและผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย 

2.2.1  รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสตูร 

2.2.2  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาโทท่ีได้งาน

ทําและการประกอบอาชีพอิสระหรือศกึษาตอ่ใน 1 ปี 

2.2.4  ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดาํเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
 ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึ่งภาค

การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
- 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 

2. การดาํเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศกึษาต้น            เดือนมิถนุายน – กนัยายน 

ภาคการศกึษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

ภาคฤดรู้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา     
         ผู้ เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัระดบัปริญญาตรีด้านวทิยาศาสตร์สาขาวสัดุ

ศาสตร์ สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาเคมี  สาขาธรณีวิทยา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

      หรือ ศกึษารายวิชาวทิยาศาสตร์สาขาวิชาตา่ง ๆ หรือเทียบเท่าไมน้่อยกวา่ 15 หนว่ยกิต 

       และมีคณุสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ข้อท่ี 17 

       มีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ (ระบ)ุ       
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   

2.3.1 นิสติมีพืน้ฐานความรู้ทางวิชาการท่ีแตกตา่งกนั 

2.3.2 นิสติมีความเข้าใจในการประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวสัดศุาสตร์ไมเ่พียงพอ 
2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1 สง่เสริมให้นิสติลงเรียนวิชาเสริมเพ่ือปรับพืน้ฐาน 

 2.4.2 สง่เสริมให้นิสติคดิประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวสัดศุาสตร์ในงานวิจยั 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

หนว่ย : คน 

 ปีการศกึษา 

ระดบั 2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชัน้ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จาํนวนผู้ที่คาดว่าสาํเร็จ

การศึกษา 
- 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
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  งบประมาณของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต .สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 

     ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  

คา่ตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หนว่ยกิต x 1200 บาทตอ่ชัว่โมง x 

15 ครัง้ตอ่ภาค)  

432,000 

 

  

คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรือ คา่ใช้จ่าย

ตอ่ปี x 2) 

150,000 

 

  
คา่ใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพนัธ์   

  

กิจกรรมตามท่ีระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา 

ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ)        

150,000 

 

  - คา่ใช้จ่ายในการอบรมสมัมนานิสติ  

  

- คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการพานิสติไปการศกึษาดงูานและฝึกปฏิบตังิาน

ภาคสนาม    

  

- คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซือ้หนงัสือและ/หรือวารสารเก่ียวกบัสาขาวชิา 

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนและการทําปริญญานิพนธ์  

  

- คา่ใช้จ่ายเพ่ือการสนบัสนนุให้นิสติร่วมงานประชมุ สมัมนา โปสเตอร์  

แสดงผลงาน และมีผลงานตีพิมพ์  

  คา่ครุภณัฑ์ท่ีใช้สําหรับนิสติ   

  

คา่เดนิทางของผู้ทรงคณุวฒุ ิ

หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร   

  → คา่ใช้จ่ายรวม 732,000  

   → คา่ใช้จ่ายตอ่หวั (คา่ใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสติขัน้ต่ํา 10 คน) 73,200  73,200 

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/สาํนัก      8,134 81,334 

  งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต่ํา 5%) 4,067  

  งบวิจยัของหนว่ยงาน (ขัน้ต่ํา 5%) 4,067  

   คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ……      
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     ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  10,000 91,334 

  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 10,000  

   คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)              

     

 หมวดกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)  16,118  107,452 

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28,608  136,060 

  คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จํานวนปี)   

  คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จํานวนปี)   

  คา่ธรรมเนียมสํานกัคอมพวิเตอร์ (1,040 x จํานวนปี)   

   คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวทิยาลยั (5,904 x จํานวนปี)    

     

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร    136,060 
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2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นส่ือสิง่พิมพ์เป็นหลกั 
     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
     แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ.2554 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

  เป็นหลกัสตูรมหาบณัฑิตแบบ ก 2 โดยมีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต  

และปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวชิา หน่วยกิต 
1. วิชาบงัคบั       13 
2. วิชาเลือก    ไมน้่อยกวา่ 12 
3. ปริญญานิพนธ์  12 
รวมไม่น้อยกว่า   37 

 

3.1.3  รายวิชา  

1. หมวดวิชาบงัคบั  กําหนดให้เรียน   13   หน่วยกิต ดงันี ้

วส 501 โครงสร้างและสมบตัขิองวสัด ุ 3(3-0-6) 

MS 501 Structure and Properties of Materials  

วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ 3(2-2-5) 

MS 502 Materials Characterization  
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วส 503 อณุหพลศาสตร์และจลนศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 503 Thermodynamics and Kinetics for Materials Science  

วส 591 ระเบียบวิธีวิจยั 2(2-0-4) 

MS 591 Research Methodology  

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1   1(0-2-1) 

MS 592 Seminar in Materials Science I  

วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 1(0-2-1) 

MS 593 Seminar in Materials Science II  

 

2.  หมวดวิชาเลือก   

กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต จากกลุม่วิชาตอ่ไปนี ้โดยให้อย่างน้อย 6 หน่วยกิตเป็น

รายวิชาในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อปริญญานิพนธ์    

กลุ่มที่ 1  กลุ่มโลหะ  

วส 511 กระบวนการแข็งตวั 3(3-0-6) 

MS 511 Solidification Processing  

วส 512  การกดักร่อน  3(2-2-5) 

 MS 512   Corrosions   

วส 513  กระบวนการผลติโลหะและการออกแบบผลติภณัฑ์ 3(1-4-4) 

MS 513  Metal Processing and Product Design   

วส 514   โลหะวิทยากายภาพ 3(2-2-5) 

MS 514  Physical Metallurgy  

วส 515   การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย 3(2-2-5) 

MS 515   Failure and Fracture Analysis   

วส 516       การสกดัโลหะให้บริสทุธ์ิและกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่                 3(2-2-5) 

MS 516  Metal Refining and Recovery Processing  
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กลุ่มที่ 2  กลุ่มเซรามิกส์  

วส 521 วสัดเุซรามิกส์ 3(3-0-6) 

MS 521  Ceramics Materials  

วส 522   วิทยาศาสตร์ของแก้ว 3(3-0-6) 

MS 522  Glass Science  

วส 523   ผลติภณัฑ์เซรามิกส์และการพฒันาคณุภาพ 3(3-0-6) 

MS 523  Ceramic Products and Quality Development  

วส 524   วสัดไุพอิโซอิเลก็ทริกและเฟร์โรอิเลก็ทริก 3(3-0-6) 

MS 524 Piezoelectric and Ferroelectric Materials  

วส 525   กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดษิฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 

MS 525  Ceramic Processing and Fabrication  

กลุ่มที่ 3  กลุ่มพอลิเมอร์  

วส 531 กระบวนการผลติพอลเิมอร์ 3(2-2-5) 

MS 531  Polymer Processing  

วส 532  การไหลของพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 532  Polymer Rheology  

วส 533  โครงสร้างและสมบตัขิองพอลเิมอร์  3(3-0-6) 

MS 533  Structure and Properties of Polymers  

วส 534  เคมีเชิงฟิสกิส์ของพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 534  Physical Chemistry of Polymers  

วส 535 เย่ือพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 535  Polymer Membranes  

วส 536 พอลเิมอร์ยอ่ยสลายได้และการแปรใช้ใหมข่องพอลเิมอร์ 3(2-2-5) 

MS 536  Degradable Polymers and Polymer Recycle  

กลุ่มที่ 4  กลุ่มวัสดุขัน้สูงและการวิเคราะห์  

วส 541  พืน้ผิวศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 541  Surface Science  
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วส 542 วิธีวิเคราะห์พืน้ผิวในวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 542 Surface Analysis Methods in Materials Science  

วส 543  วสัดแุมเ่หลก็ 3(3-0-6) 

MS 543 Magnetic Materials  

วส 544  การสงัเคราะห์และการวิเคราะห์วสัดแุมเ่หลก็         3(2-2-5) 

MS 544  Fabrication and Analysis of Magnetic Materials  

วส 545 วสัดนุาโน 3(3-0-6) 

MS 545 Nanomaterials  

วส 546   ฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

MS 546  Thin Films  

วส 547 ผลกึศาสตร์ขัน้สงู                                                                            3(2-2-5) 

MS 547 Advanced Crystallography  

วส 548  วสัดผุสม 3(3-0-6) 

MS 548  Composite Materials  

วส 641  อปุกรณ์และการประดษิฐ์อปุกรณ์ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

MS 641  Microelectronic Device and Fabrication   

กลุ่มที่ 5  กลุ่มปฎิบัตกิารพเิศษทางวัสดุศาสตร์  หวัข้อพเิศษ   

วส 651  หวัข้อพเิศษทางวสัดศุาสตร์ 3(1-4-6) 

MS 651  Special Topics in Materials Science  

วส 652  หวัข้อพเิศษทางวสัดศุาสตร์เชิงปฎิบตักิาร 3(2-2-5) 

MS 652 Special Experiments in Materials Science  

กลุ่มที่ 6  กลุ่มพืน้ฐานทางวัสดุศาสตร์ 

วส 504 การคดัเลือกและการออกแบบวสัด ุ   3(3-0-6) 

MS 504 Materials Selection and Design   

วส 505 ฟิสกิส์ของแข็งสําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 505 Solid State Physics for Materials Science  
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วส 506 กลศาสตร์วสัด ุ 3(3-0-6) 

MS 506 Mechanics of Materials   

วส 507  คณิตศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์   3(3-0-6) 

MS 507 Mathematics for Materials Science  
 

3. ปริญญานิพนธ์  

วส 699  ปริญญานิพนธ์                  12  หน่วยกิต 

MS 699     Thesis   

 

 

ความหมายของเลขรหสัวชิา 

 1.   ความหมายของรหสัตวัอักษร 
วส หรือ MS หมายถงึ รายวิชาในสาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 

 2.  ความหมายของรหสัตวัเลข  
เลขรหสัตวัแรก หมายถงึ วิชาระดบับณัฑิตศกึษา 

เลขรหสัตวักลาง หมายถงึ หมวดวิชา 

เลขรหสัตวัสดุท้าย หมายถงึ ลําดบัรายวชิาในหมวดวิชาของเลขรหสัตวักลาง 

 3.  ความหมายรหสัตวักลาง 
 0 หมายถึง หมวดวิชาพืน้ฐานทางวสัดศุาสตร์ 

 1 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางโลหะ 

 2 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางเซรามิกส์ 

 3 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางพอลเิมอร์ 

 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางวสัดขุัน้สงูและการวิเคราะห์ 

 5 หมายถงึ หวัข้อพเิศษ ปฎิบตักิารพิเศษทางวสัดศุาสตร์ 

 9 หมายถงึ วิจยั / สมัมนา / ปริญญานิพนธ์ /  
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3.1.4  แผนการศกึษา    
ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

วส 501 โครงสร้างและสมบตัขิองวสัด ุ 3(3-0-6) วส 503  อณุหพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 

3(3-0-6) 

วส 502  การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ 3(2-2-5) 

วส 591  ระเบียบวิธีวิจยั 2(2-0-4) วิชาเลือก       6 หน่วยกิต 

วส 592  สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1  1(0-2-1)                                      

รวมจาํนวนหน่วยกิต                     9 หน่วยกิต รวมจาํนวนหน่วยกิต                 9 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 2 
วิชาบังคับ   ปริญญานิพนธ์                 
วส 593  สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 1(0-2-1) วส 699    ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
วิชาเลือก                                    6 หน่วยกิต   

รวมจาํนวนหน่วยกิต                     7 หน่วยกิต รวมจาํนวนหน่วยกิต                12 หน่วยกิต 
  

 

 

3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา  

    1. หมวดวิชาบงัคบั 

วส 501 โครงสร้างและสมบตัขิองวสัด ุ 3(3-0-6) 

MS 501 Structure and Properties of Materials  

 

ความรู้ด้านผลึกศาสตร์  แลตทิซของบราเวส์   ทฤษฎีพันธะปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  

แรงยึดเหน่ียวแบบต่าง ๆ ในของแข็ง ตําหนิ ความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้าง พนัธะ และ

สมบตัขิองวสัดท่ีุใช้ในอตุสาหกรรมและวสัดนุวตักรรม 

วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ 3(2-2-5) 

MS 502 Materials Characterization  

 

วิธีการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุ  การใช้งานของการ

เลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวสัด ุการหาสมบตัิเชิงกลและ

เชิงความร้อนในวัสดุต่าง ๆ  การหาสมบตัิทางไฟฟ้า การหาสมบตัิทางแม่เหล็ก การหา

สมบตัทิางแสง  การตรวจสอบพืน้ผิว 
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วส 503 อณุหพลศาสตร์และจลนศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 503 Thermodynamics and Kinetics for Materials Science  

 

กฎอุณหพลศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุและปรากฏการณ์ในวัสดุ  ทฤษฎีสารละลาย  

แผนภาพเฟสจลนศาสต ร์ของกระบวนการในวัสดุ  การแพ ร่  การ เป ล่ียน เฟส  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค ความไม่เสถียรเชิงสณัฐาน การขนส่งของเหลวและ

ความร้อน 

วส 591 ระเบียบวิธีวิจยั 2(2-0-4) 

MS 591 Research Methodolgy  

 

การตัง้สมมติฐาน การออกแบบงานวิจยั เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร

และฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจยั จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงานวิจยั การนําเสนอและการเผยแพร่

ผลงาน 

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1  1(0-2-1) 

MS 592 Seminar in Materials Science I  

 

การฟัง และการนําเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจยั ท่ีเหมาะสมและเป็นประเด็นร่วม

สมยัทางวสัดศุาสตร์ โดยการให้สมัมนา เพ่ือให้นิสิตได้ศกึษาผลงานวิจยัของผู้ อ่ืน  เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการแสดงและรับฟังความคดิเห็น   

วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2  1(0-2-1) 

MS 593 Seminar in Materials Science II  

 

การฟัง และการนําเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัปริญญานิพนธ์ โดย

การให้สมัมนา และจดัทํารายงานประกอบ  
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2.  หมวดวิชาเลือก 

 
กลุ่มที่ 1   กลุ่มโลหะ  

วส 511 กระบวนการแข็งตวั 3(3-0-6) 

MS 511 Solidification Processing  

 อณุหพลศาสตร์ จลนศาสตร์  สญัฐานวิทยาของส่วนต่อประสานระหว่างของแข็งและ

ของเหลว ปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนในการหลอ่โลหะ กลไกของการแข็งตวัของโลหะ

ภายใต้ภาวะสมดลุและไมส่มดลุ  ปรากฏการณ์การเกิดนิวเคลียสและการเติบโตของผลกึ  

การเกิดโครงสร้างจลุภาคชนิดตา่ง ๆ   การขนสง่มวลระหวา่งการแข็งตวั 

วส 512   การกดักร่อน 3(2-2-5) 

MS 512   Corrosions  

 หลกัการกดักร่อน อณุหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการกดักร่อนในสิ่งแวดล้อมตา่งชนิด  

การทดสอบการกัดกร่อน  การป้องกันการกัดกร่อน  ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สท่ี

อุณหภูมิสูง กระบวนการกัดกร่อนท่ีเกิดขึน้ของวัสดุท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ

การแพทย์ 

วส 513 กระบวนการผลติโลหะและการออกแบบผลติภณัฑ์  3(1-4-4) 

MS 513 Metal Processing and Product Design   

 การออกแบบกระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสมเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมและการสร้าง

นวตักรรมโลหะผสมด้วยเทคโนโลยีการหลอ่ การเช่ือม การขึน้รูป และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั

การประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ของกระบวนการทางโลหะ  การวิเคราะห์และปรับปรุง

กระบวนการผลติโลหะและโลหะผสม การหลอ่ การเช่ือม การขึน้รูป การออกแบบ 
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วส 514   โลหะวิทยากายภาพ 3(2-2-5) 

MS 514 Physical Metallurgy  

 การทํานายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟสและการแปลงเฟส  การวัดและการ

ประมาณสมบตัิทางกายภาพของโลหะท่ีอณุหภมูิสงู  ปรากฏการณ์การขนสง่   การแปลง

เฟสแบบแพร่และไม่แพร่  ปรากฏการณ์ของผิวตอ่ประสาน   จลนพลศาสตร์ของปฎิกิริยา

เชิงโลหกรรม  วิธีการวิเคราะห์เชิงความร้อนในกระบวนการทางโลหะ  ความเข้มข้นของ

ข้อบกพร่องและตําแหน่งว่าง  การเคล่ือนท่ีของดิสโลเคชั่น กลไกการเพิ่มความแข็งแรง  

การตกผลกึและทิศทางการเรียงตวั 

วส 515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย 3(2-2-5) 

MS 515 Failure and Fracture Analysis   

 การวิเคราะห์ความเสียหาย เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสมบตัิของโลหะ

ผสม  ความสัมพันธ์พืน้ฐานระหว่างโครงสร้างและพฤติกรรมเชิงกลของโลหะผสม     

ความเค้นและความเครียด  การเสียรูปแบบยืดหยุ่น  ทฤษฎีเก่ียวกบัดิสโลเคชัน่  การเสีย

รูปแบบถาวร  กลไกการสร้างความแข็งแรง  เกณฑ์จดุครากและการประยกุต์  การทําให้

เหนียว  การคืบและการแตกหกัจากการคืบ 

วส 516    การสกดัโลหะให้บริสทุธ์ิและกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่ 3(2-2-5) 

MS 516   Metal Refining and Recovery Processing  

 หลักการทางด้านเคมีเก่ียวกับการนําของเสียโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็น

ประโยชน์  โดยวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ในการสกัดโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิก  

การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เก่ียวกับการการนําโลหะมีค่ากลบัมาใช้ใหม่  การพฒันา

กระบวนการท่ีคุ้มคา่โดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
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กลุ่มที่ 2   กลุ่มเซรามิกส์  

วส 521 วสัดเุซรามิกส์ 3(3-0-6) 

MS 521 Ceramics Materials  

 โครงสร้างของเซรามิกส์   โครงสร้างท่ีมีฐานเป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนลัโคลส

แพ็ค  เพอร์รอฟสไคท์  ข้อบกพร่องในเซรามิกส์  สญัลกัษณ์ครอเกอร์-วิงค์  การขนสง่มวล

และไฟฟ้าในวสัด ุ สภาพนําไฟฟ้าโดยไอออนและอิเล็กตรอน  การนําไฟฟ้าในเซรามิกส์

โลหะออกไซด์  สมบตัเิชิงกล การเกิดโครงสร้างจลุภาคในวสัดเุซรามิกส์  ขนาดของอนภุาค 

กระบวนการเผาผนกึ 

วส 522   วิทยาศาสตร์ของแก้ว 3(3-0-6) 

MS 522 Glass Science  

 องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว หลกัการเกิดแก้ว การหลอมและการขึน้รูปแก้ว 

การแยกเฟสในแก้ว สมบตัเิชิงความร้อน ความหนืด พฤตกิรรมด้านความยืดหยุน่หนืด 

สมบตัเิชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของแก้ว การแตกร้าวของแก้ว 

แก้วท่ีสําคญัทางการค้าและการนําแก้วไปใช้ประโยชน์  

วส 523   ผลติภณัฑ์เซรามิกส์และการพฒันาคณุภาพ 3(3-0-6) 

MS 523 Ceramic Products and Quality Development  

 กลุ่มและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์   การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์     

การประยกุต์ใช้เซรามิกส์ในระบบอตุสาหกรรม   เซรามิกส์แบบดัง้เดิม  เซรามิกส์ท่ีใช้ใน

งานเฉพาะด้าน   

วส 524   วสัดไุพอิโซอิเลก็ทริกและเฟร์โรอิเลก็ทริก 3(3-0-6) 

MS 524 Piezoelectric and Ferroelectric Materials  

 ลักษณะเฉพาะของไพอิโซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริก  โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง  

ปรากฎการณ์ไพโรอิเลก็-ทริก  โดเมน  วงฮิสเตอไรซิส  การเปล่ียนเฟส  สมบตัิทางกายภาพ

ของวสัดเุฟร์โรอิเลก็ทริกและการวดั  และการประยกุต์ใช้งาน 
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วส 525   กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดษิฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) 

MS 525 Ceramic Processing and Fabrication  

 วิธีการเตรียมเซรามิกส์เชิงเคมีและฟิสิกส์  เทคนิคการขึน้รูปและการประดิษฐ์  บทบาท

ของพืน้ผิวและการปรับแตง่พืน้ผิว  ลกัษณะเฉพาะและการควบคมุคณุภาพ 

กลุ่มที่ 3   กลุ่มพอลิเมอร์ 
 

วส 531 กระบวนการผลติพอลเิมอร์ 3(2-2-5) 

MS 531 Polymer Processing  

 หลกัการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์   เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท  การอดัรีด  

การอัดแบบชนิดฉีด การอัดแบบชนิดแรงอัด  การอัดแบบชนิดถ่ายโอน   การขึน้รูป   

โดยอาศยัความร้อน  การอดัแบบชนิดหมนุตวั  การขึน้รูปชิน้งานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ  

การป่ันหลอม  การผสมยาง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและสมบัติของ

ผลติภณัฑ์พอลเิมอร์ 

วส 532 การไหลของพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 532   Polymer Rheology  

 ความรู้เบือ้งต้นและการจําแนกของไหล  พฤติกรรมการไหลและสมบัติการไหลของ  

พอลิเมอร์หลอมเหลวแบบนิวโทเนียนและแบบไม่เป็นนิวโทเนียน  ตวัแปรท่ีมีผลต่อสมบตัิ

การไหลของพอลเิมอร์หลอมเหลว  การวดัสมบตักิารไหลของพอลเิมอร์หลอมเหลว 

วส 533 โครงสร้างและสมบตัขิองพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 533 Structure and Properties of Polymers  

 โครงสร้างโมเลกุลและสณัฐานของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ  

อิทธิพลของโมเลกุลและสณัฐานท่ีมีต่อสมบตัิเชิงกายภาพของพอลิเมอร์  การไหลแบบ  

ไม่เป็นนิวโทเนียน  การแพร่ของโมเลกุลพอลิเมอร์ การนําพาก๊าซในพอลิเมอร์  สมบตัิเชิง

ไฟฟ้าและเชิงแสง  การเสียรูปของพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง  พอลิเมอร์แบบยดึติด  พอลิ

เมอร์ผสม  การปรับแปลงพอลเิมอร์ 
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วส 534 เคมีเชิงฟิสกิส์ของพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 534 Physical Chemistry of Polymers  

 โมเลกลุพอลิเมอร์ในรูปของคอยล์แบบสุม่  โครงรูปและขนาดโมเลกลุของโซพ่อลิเมอร์ใน

พอลิเมอร์ในรูปต่าง ๆ   อณุหพลศาสตร์เชิงสถิติของคอยล์พอลิเมอร์ท่ีแทรกประสานกนั

ในสารละลาย  การแยกเฟส การบวมตวัของพอลเิมอร์แบบโครงขา่ย  การลดต่ําลงของจดุ

หลอมเหลว   การตรวจสอบวิเคราะห์มวลและขนาดของพอลิเมอร์เส้นเด่ียวในสารละลาย

เจือจางโดยใช้วิธีเชิงสถิตและเชิงพลวตั 

วส 535 เย่ือพอลเิมอร์ 3(3-0-6) 

MS 535 Polymer Membranes  

 วสัดเุย่ือบางและสมบตัิต่าง ๆ  การเตรียมเย่ือบางสงัเคราะห์  การวิเคราะห์วสัดเุย่ือบาง

แบบพรุนและไมพ่รุน  กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเย่ือบาง  การเลือกผ่าน  การออสโมซิ

สกลบั  การกรอง  การประยกุต์ใช้เย่ือบางในกระบวนการแยกแบบตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรม 

วส 536 พอลเิมอร์ยอ่ยสลายได้และการแปรใช้ใหมข่องพอลเิมอร์ 3(2-2-5) 

MS 536 Degradable Polymers and Polymer Recycle  

 สืบค้นบทความเก่ียวกับพอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการนําพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม ่ 

นําความรู้และเทคโนโลยีท่ีสืบค้นมาร่วมอภิปรายในชัน้เรียน  โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 

กลุ่มที่ 4   กลุ่มวัสดุขัน้สูงและการวิเคราะห์ 
 

วส 541 พืน้ผิวศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 541 Surface Science  

 โครงสร้างอะตอมของพืน้ผิว โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของพืน้ผิว ความตึงผิว อุณหพล

ศาสตร์ของพืน้ผิว สภาพเคล่ือนท่ีได้ของพืน้ผิว อนัตรกิริยาระหว่างแก๊สและ ของเหลว กบั

พืน้ผิว การยึดติด อนัตรกิริยาระหว่างอนุภาคพลงังานสงูกบัพืน้ผิว  การดดูซบั พืน้ผิว

ศาสตร์ในการทําวสัดแุละวสัดนุวตักรรม  ไทรโบโลยีเบือ้งต้น 

 

 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวสัดศุาสตร์   พ.ศ. 2554 23 
 

 

วส 542 วิธีวิเคราะห์พืน้ผิวในวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 542 Surface Analysis Methods in Materials Science  

 พืน้ฐานสญุญากาศระดบัสงูยิ่ง  เทคนิคด้านกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน  สเปกโทรสโกปี

อิเล็กตรอนโอเยร์สเปกโทรสโกปี   อลัทราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี   รังสีเอกซ์ สเปกโทรสโก

ปีอินฟราเรดเชิงการแปลงแบบฟูเรียร์   จลุทรรศนศาสตร์แบบส่องกราดเชิงทะลทุะลวง จลุ

ทรรศนศาสตร์แบบแรงอะตอม  การเลีย้วเบนของอิเล็กตรอนสะท้อนพลังงานสูง  การ

เลีย้วเบนของอิเลก็ตรอนพลงังานต่ํา  การนําเทคนิคการวิเคราะห์มาปรับปรุงพืน้ผิวของวสัด ุ

วส 543  วสัดแุมเ่หลก็ 3(3-0-6) 

MS 543 Magnetic Materials  

 คณุสมบตัิทางฟิสิกส์และโครงสร้างของวสัดุแม่เหล็กแม่เหล็กกับความต้านทานแม่เหล็ก

ขนาดใหญ่ วสัดแุม่เหล็กแบบเม็ดและแบบเป็นชัน้  วสัดแุม่เหล็กแบบผลกึและอสณัฐาน 

การนําไปประยกุต์ใช้ 

วส 544   การสงัเคราะห์และการวิเคราะห์วสัดแุมเ่หลก็ 3(2-2-5) 

MS 544 Fabrication and Analysis of Magnetic Materials  

 ประเภทของวัสดุแม่เหล็ก การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างแบบนาโนคริสตลัและ

แบบอสณัฐาน การวิเคราะห์สมบตัแิมเ่หลก็   เฟร์โรแมกเนตกิเรโซแนนซ์   โดเมนและพืน้ผิว  

ทศันศาสตร์แมเ่หลก็  การนําวสัดแุมเ่หลก็ไปใช้งาน  

วส 545 วสัดนุาโน 3(3-0-6) 

MS 545 Nanomaterials  

 หลกัการทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวสัดนุาโน ความสมัพนัธ์ของสมบตัิ

และโครงสร้างของวสัดนุาโน การสงัเคราะห์วสัดนุาโน การประกอบตวัด้วยตวัเอง  วสัดุ

ผสมระดบันาโน  การประยกุต์ใช้วสัดนุาโนในเทคโนโลยี 
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วส 546 ฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

MS 546 Thin Films 

 วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี  การพอกพูนฟิล์มจากไอเชิงฟิสิกส์และเคมี  

การก่อตวัและโครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง  สมบตัิเชิงกล  

สมบตัเิชิงไฟฟ้าและแมเ่หลก็ สมบตัเิชิงแสง วสัดฟิุล์มบางและการประยกุต์ 

วส 547  ผลกึศาสตร์ขัน้สงู  3(2-2-5) 

MS 547 Advanced Crystallography  

 ลกัษณะภายนอกของผลกึ  กระบวนการตกผลกึและการเติบโตของผลกึ   สณัฐานวิทยา

ของผลกึ  ดชันีมิลเลอร์  การวดัมมุของผลกึ  ฉายาผลกึ  โครงสร้างอนัเป็นระเบียบภายใน

ผลกึใน 1, 2 และ 3 ทิศทาง  สมมาตร พอย์ทกรุ๊ป สเปซกรุ๊ป  ผลกึศาสตร์ทางรังสีเอกซ์  การ

วิเคราะห์โครงสร้างทางผลกึศาสตร์จากเทคนิคการทดลองขัน้สงู 

วส 548 วสัดผุสม 3(3-0-6) 

MS 548 Composite Materials  

 วสัดผุสมเบือ้งต้น  วสัดผุสมเสริมเส้นใย  วสัดชุัน้แบบบาง  การออกแบบวสัดผุสม  ความ

แข็งแรง  เกณฑ์การเสียหาย  กลไกการแตกร้าว สมบตัเิชิงความร้อน 

วส 641 อปุกรณ์และการประดษิฐ์อปุกรณ์ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

MS 641 Microelectronic Device and Fabrication   

 การเติบโตของผลกึ แถบพลงังาน แผนภาพเฟส  ความสามารถในการละลายของของแข็ง 

เอพิแทกซี  ลิโทกราฟฟี การแพร่ การฝังไอออน การกัด การประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโคร –

อิเลก็ทรอนิกส์ 

กลุ่มที่ 5  กลุ่มหวัข้อพเิศษ  ปฎิบัตกิารพเิศษทางวัสดุศาสตร์   
วส 651 หวัข้อพิเศษทางวสัดศุาสตร์ 3(1-4-6) 

MS 651 Special Topics in Materials Science  

 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อท่ีน่าสนใจในวิชาวัสดุศาสตร์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องและ

นําเสนอในชัน้เรียน 
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วส 652 หวัข้อพิเศษทางวสัดศุาสตร์เชิงปฎิบตักิาร 3(2-2-5) 

MS 652 Special Experiments in Materials Science  

 ศกึษาและทดลองในเร่ืองท่ีน่าสนใจในวิชาวสัดศุาสตร์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่มที่ 6  กลุ่มพืน้ฐานทางวัสดุศาสตร์ 
วส 504 การคดัเลือกและการออกแบบวสัด ุ 3(3-0-6) 

MS 504 Materials Selection and Design   

 ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง สมบตัิ กระบวนการ และสมรรถนะ  แนวคิดการออกแบบวสัด ุ 

หลกัการและกระบวนการคดัเลือกวสัด ุ  การสร้างแผนผงัสมรรถนะวสัด ุ  การประเมินและ

การหาค่าเพ่ือสมรรถนะสูงสุด  การวิเคราะห์ความล้มเหลว   ฟังก์ชันการผลิตและราคา  

การวิเคราะห์การตดัสนิใจ 

วส 505 ฟิสกิส์ของแข็งสําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 505 Solid State Physics for Materials Science  

 โครงสร้างผลึก  แลตทิชส่วนกลับ  ตําหนิ  การยึดเหน่ียวผลึก  โฟนอน  แบบจําลอง

อิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนํายวดยิ่ง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของ

ของแข็ง  การประยกุต์ทฤษฎีฟิสกิส์ในการประดษิฐ์นวตักรรมวสัด ุ

วส 506 กลศาสตร์วสัด ุ 3(3-0-6) 

MS 506 Mechanics of Materials  

 ความเค้น ความเครียด  ความตงึ  การอดั  การบิด  กฎของฮกุ  ความเค้นรวม วงกลมมอร์  

สภาพยืดหยุน่  สภาพยืดหยุน่หนืด  สภาพการเสียรูปแบบถาวร การคืบ  การแตกหกั  ความ

ล้า  ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมเชิงกลโครงสร้างของวสัด ุ กลไกการเสียรูป  กลไกการเกิด

ความเสียหาย   การวิเคราะห์ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในวสัดขุองอตุสาหกรรมตา่ง ๆ และ

ความเสียหายในวสัด ุ 
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วส 507  คณิตศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 

MS 507 Mathematics for Materials Science  

 เวกเตอร์และเทนเซอร์สําหรับประยกุต์ใช้ศกึษาสมบตัิของวสัด ุสมการเชิงอนพุนัธ์ สมการ

การแพร่ เมทริกซ์ สถิตแิละการวิเคราะห์ข้อมลู  การออกแบบการทดลอง 

 

3.  ปริญญานิพนธ์ 

วส 699 ปริญญานิพนธ์                                                                                         12  หน่วยกิต 

MS 699 Thesis 

 ทําการวิจยั วิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา หรือการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการศกึษาวิจยั           

ในสาขาวิชาวสัดศุาสตร์    
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3.2  ช่ือ สกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

   
ลาํดบั 

 
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา)  

ปีที่จบ 

 
สถาบันที่สาํเร็จการศึกษา   

เลข
ประจาํตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ณฐัพงศ์  พนิิจค้า   วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science 

and Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 2544     

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Carnegie Mellon 

University, USA      

Carnegie Mellon 

University, USA   

3 1024 

00113 22 3 
 

2 อ.ดร.ปัทมาศ บณิฑจิตต์ วท.บ. (วสัดศุาสตร์)  2538 

M. Phil. (Science and 

Engineering of Materials)  

2544 

Ph. D. (Materials Science 

and Engineering) 2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

University of  

Birmingham, UK 

 

Pennsylvania State 

University, USA     

3 1012 

00465 29 0 

 

3 อ.ดร.อโนชา หมัน่ภกัดี วท.บ. (เคมี) 2542 

วท.ม. (วสัดศุาสตร์) 2544  

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

3 3020 

00063 73 1 

 

4 อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู ่ วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2539 

วท.ม. (ฟิสกิส์ประยกุต์) 2542 

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

3 5099  

00022 10 6 

5 อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    B.S.(Materials Science and 

Engineering)  2543  

Ph.D.(Materials Science 

and Engineering) 2549  

Cornell University, USA   

 

Massachusetts Institute of 

Techonology, USA   

3 5099 

00261 57 7 
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3.2.2 อาจารย์ประจาํ  
 

ลาํดบั 
 

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา)   
ปีที่จบ 

 
สถาบันที่สาํเร็จการศึกษา   

เลข
ประจาํตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ณฐัพงศ์  พนิิจค้า   วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science 

and Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 2544     

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Carnegie Mellon University, 

USA      

Carnegie Mellon University, 

USA   

- 

2 ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี   วท.บ.(วสัดศุาสตร์)  2539 

M.E.  (Materials Science 

&Engineering) 2542 

Ph.D. (Materials Science & 

Engineering) 2546 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

Lehigh University, USA 

 

Iowa State University, USA 

- 

3 อ.ดร.ดวงแข บตุรกลุ วท.บ.(คณิตศาสตร์)  2533 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

(เทคโนโลยีวสัด)ุ 2535 

วศ.ม.(เทคโนโลยีวสัด)ุ  

2538 

Ph.D.(Materials 

Engineering) 2550 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบรีุ   

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบรีุ 

The University of Sheffield   

- 

4 อ.ดร.ถนดั จินตโกศล ค.อ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 

2540 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

(เทคโนโลยีวสัด)ุ 2542 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวสัด)ุ   

2545 

วท.ด. (วสัดศุาสตร์)  2552  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบรีุ   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- 
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ลาํดบั 

 
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา) 

ปีที่จบ 

 
สถาบันที่สาํเร็จการศึกษา 

เลข
ประจาํตวั
ประชาชน 

5 อ.ดร.ทรงศกัดิ ์พงษ์หิรัญ    B.Sc. (Physics)  2545 

 

M.Sc. (Physics)  2547 

 

Ph.D. (Physics)  2550 

Moscow State University,  

Russia   

Moscow State University, 

Russia   

Moscow State University, 

Russia    

- 

6 อ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    B.S.(Materials Science and 

Engineering)  2543  

Ph.D.(Materials Science 

and Engineering) 2549  

Cornell University, USA   

 

Massachusetts Institute of 

Techonology, USA   

- 

7 อ.ดร.ปัทมาศ บณิฑจิตต์ วท.บ. (วสัดศุาสตร์)  2538 

M. Phil. (Science and 

Engineering of Materials)  

2544 

Ph. D. (Materials Science 

and Engineering) 2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

University of  Birmingham, 

UK 

 

Pennsylvania State 

University, USA     

- 

8 อ.ดร.วลยักรณ์ นิตยพฒัน์ วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2544 

วท.ม. (วสัดศุาสตร์) 2547 

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2552 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

- 

9 อ.ดร.ศริินนัท์ แก่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

2539 

วท.ม. (วสัดศุาสตร์) 2541 

Ph.D. (Textile Chemistry 

and Coloration Technology) 

2549 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

The University of  

Manchester, UK   

- 
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ลาํดบั รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา)   
ปีที่จบ 

สถาบันที่สาํเร็จการศึกษา 
เลข

ประจาํตวั
ประชาชน 

10 อ.สพุิชฌา สพุรรณ

สมบรูณ์ 

วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2541  

วศ.ม. (เทคโนโลยีวสัด)ุ   

2545   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ   

- 

11 อ.สภิุญญา วงษ์ศรีรักษา 

 

วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2541  

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 

2546   

M.Res (Science and 

Engineering of Materials)  

2551  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

University of  Birmingham, 

UK 

- 

12 อ.ดร.อมรมาศ กีรตสินิ วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2539    

Ph.D. (Geophysique : 

Mineralogy and 

Crystallography) 2544 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

Institute de Physique du 

Globe, Paris 

- 

13 อ.ดร.อโนชา หมัน่ภกัดี วท.บ. (เคมี) 2542 

วท.ม. (วสัดศุาสตร์) 2544  

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

- 

14 อ.ดร.อารียา เอ่ียมบู ่ วท.บ. (วสัดศุาสตร์) 2539 

วท.ม. (ฟิสกิส์ประยกุต์) 2542 

วท.ด. (วสัดศุาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

- 

 
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

- 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถ้ามี) 
- 
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5. ข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
หลกัสตูรกําหนดให้นกัศกึษาหลกัสตูรแผน ก(2) ทําปริญญานิพนธ์ในประเดน็ปัญหาปัจจบุนัท่ี 

นกัศกึษาสนใจ หรือประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยกุต์

ในการทําปริญญานิพนธ์ และมีขอบเขตปริญญานิพนธ์ท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบ สามารถทําวิจยัเบือ้งต้น และเขียน 

รายงานผลการวิจยัเพ่ือนําเสนอสูส่งัคมได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 ชัน้ปีท่ี 2 

5.4 จาํนวนหน่วยกิต   
12 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
(1) มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

(2) มีการกําหนดชัว่โมงให้คําปรึกษา 

(3) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหวัข้อและกระบวนการศกึษาค้นคว้า 

(4) มีตวัอยา่งปริญญานิพนธ์ให้ศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ผู้สอนและผู้ เรียนกําหนดหวัข้อ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน/งานวิจยั จากรายงานท่ีได้กําหนดรูปแบบการ 

นําเสนอตามระยะเวลา 

(3) ผู้ เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 

(4) ผู้สอนและผู้ เรียนประเมนิผลการเรียนรู้ร่วมกนั 

(5) ผู้ประสานงานรายวิชานําคะแนนทกุสว่นเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาทกุคน และ

ผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต  

คุณลักษณะพเิศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 

สามารถพฒันาความคดิจากความรู้

พืน้ฐาน  และบรูณาการเพ่ือพฒันาตอ่

ยอดเทคโนโลยี รวมทัง้สร้างสรรค์

นวตักรรมอยา่งมีคณุธรรมจริยธรรมและ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

ใช้กลยทุธ์การเรียนการสอนหลายรูปแบบ   ในรายวชิาท่ีเป็น

ความรู้พืน้ฐาน วิธีการสอนจะมุง่เน้นการถ่ายทอดความรู้จาก

ผู้สอน  การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือ

ระดมความคดิในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีเก่ียวกบับทเรียน  และการ

เรียนรู้นอกชัน้เรียนจากวธีิการปฎิบตัจิริง 

สว่นรายวิชาท่ีอยูใ่นกลุม่การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาตอ่ยอดจะเป็น

การเรียนรู้แบบอภิปราย  เน้นกรณีปัญหา มุง่เน้นวิธีการให้ผู้ เรียน

สืบเสาะหาความจริงแบบวทิยาศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็น

ผลงาน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

มุง่พฒันานิสติในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1) สามารถวินิจฉยั และจดัการกบัปัญหาเชิงวิชาการหรือวชิาชีพตามหลกัคณุธรรมและ

จริยธรรม 

(2) มีภาวะผู้ นําในการสง่เสริมการประพฤตปิฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

(3) มีจิตสาธารณะ เคารพสทิธ์ิและความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

(4) มีระเบียบวนิยัและซื่อสตัย์  

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมลงในรายวิชา 

(2) ปลกูฝังให้นิสติมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจดักิจกรรมเพ่ือ

สง่เสริมและพฒันาจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินผลจากความตรงตอ่เวลาและความสม่ําเสมอในการเข้าเรียน 

(2) สงัเกตพฤตกิรรมและประเมินจากพฤตกิรรมด้านตา่งๆของนิสติ 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบในการทํางาน

วิจยั 

2.2  การพัฒนาความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1) มีความรู้ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในสาระหลกัทางด้านวสัดศุาสตร์ 
(2) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทําวิจยั การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ  และ/หรือการพฒันา

นวตักรรมทางด้านวสัดศุาสตร์ 

(3) มีความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจยัตอ่องค์ความรู้ในสาขาวิชา และการปฏิบตัใินการ

ทํางาน 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) สง่เสริมการสอนท่ีเน้นหลกัการทางทฤษฏีและประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัโิดยเฉพาะการทํางาน
วิจยั 

(2) กําหนดให้นิสติมีการค้นคว้าด้วยตนเอง มีการอภิปรายในห้องเรียน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

ลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานัน้ๆ 

(3) มีการเชิญผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์โดยตรงทัง้ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลยัมาเป็น

วิทยากรพิเศษ 

(4) สง่เสริมให้นิสติเพิ่มพนูความรู้โดยการเข้าร่วมการประชมุสมัมนาทางวิชาการ 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากการสอบ เช่น การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมและนําเสนอบทความตา่งๆในการสมัมนาหวัข้อทางวสัดศุาสตร์ 
(3) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงานวิจยัของนิสติ  
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2.3  การพัฒนาด้านทกัษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) สามารถนําความรู้ความเข้าใจทางด้านวสัดศุาสตร์  มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อยา่งสร้างสรรค์ 

(2) สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจยัและสิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ ในการพฒันาความคดิใหม่ๆ  

โดยการบรูณาการให้เข้ากบัองค์ความรู้เดมิ  

(3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจยัด้วยตนเอง 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ให้นิสติทําวจิยัและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานวิจยัด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
คอยให้คําแนะนํา 

(2) จดัให้มีการสบืค้นด้วยตนเอง มีการนําเสนอผลงานจากการค้นคว้าหรือจดัทํารายงาน  

(3) มีการถามตอบและอภิปรายในห้องเรียนหรือในห้องสมัมนา 
(4) ให้นิสติเข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจยัในงานประชมุทางวิชาการ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากข้อสอบท่ีเน้นให้นิสติได้คดิ วิเคราะห์ อธิบายแนวคดิของการแก้ปัญหาโดยการ

ประยกุต์ความรู้ท่ีได้เรียนมา 

(2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลการสืบค้นตา่งๆ และการตอบคําถามในรายวิชา 

(3) ประเมินจากการเตรียมเค้าโครงรายละเอียดงานวิจยัของนิสติเพ่ือเสนออนมุตักิารทํา
ปริญญานิพนธ์ 

(4) ประเมินจากทกัษะท่ีนิสติใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งทํางานวจิยั 

2.4  การพัฒนาด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
(1) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน และสามารถประเมินและปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานระดบัสงูได้ 

(2) มีทกัษะในการเป็นผู้ นํา และสามารถปรับตวัทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดให้มีกิจกรรมการทํางานเป็นกลุม่ 

(2) มอบหมายงานท่ีต้องประสานกบับคุคล องค์กร หนว่ยงาน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืน 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤตกิรรมและการมีสว่นร่วมของนิสติในห้องเรียนและห้องสมัมนา 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบ และผลสมัฤทธ์ิตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและงานวิจยั 

2.5  การพัฒนาด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(1) มีทกัษะการวิเคราะห์และคดักรองข้อมลูเชิงตวัเลขและสถิตเิพ่ือการศกึษาค้นคว้าและวิจยั 

(2) สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจยัเชิงวชิาการด้วยการสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตดิตามความก้าวหน้าและศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางวิชาการ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เปิดโอกาสนิสติได้ค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอิเลก็โทรนิกตา่ง ๆ ด้วยตวัเอง รวมทัง้ให้

นําเสนองานท่ีได้ศกึษามาในรูปแบบของตวัเอง 

(2) สง่เสริมให้นิสติได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงานตา่งๆ 
(3) สง่เสริมให้นิสติเข้าร่วมประชมุ และนําเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ในรูปแบบโปสเตอร์และ

ปากเปลา่ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัของนิสติเองและงานทาง
วิชาการตา่งๆท่ีมีการนําเสนอในชัน้เรียน 

(2) ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา   (Curriculum Mapping)  
            ด้านทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ การ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

รหสัวชิา ชื่อวชิา 
หน่วย
กติ 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

      (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

1. หมวดวชิาบังคับ  กําหนดให้เรียน   12   หน่วยกิต ดงันี ้                               
วส 501 โครงสร้างและสมบตัิของวสัด ุ 3(3-0-6)       ο • ο   •      ο ο ο   ο 
วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ 3(1-4-4)       ο • ο   •      ο ο ο   ο 
วส 503 อณุหพลศาสตร์และจลนศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6)       ο • ο   •      ο  ο ο   ο 
วท 591 ระเบียบวิธีวิจยั 2(2-0-4)   •   •   •       • ο ο  •     
วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1 1(0-2-1) ο   ο ο   • ο ο • ο ο ο   • • 
วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 1(0-2-1) ο   ο ο   • ο ο • ο ο ο   • • 

2. หมวดวชิาเลือก เรียนไมน่้อยกวา่   12   หน่วยกิต                               
กลุ่มที่ 1  กลุ่มโลหะ                               
วส 511 กระบวนการแข็งตวั 3(3-0-6)       ο •     •     ο  ο     ο 
วส 512  การกดักร่อน  3(2-2-5)       • •     •     ο  ο      • 
วส 513  กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภณัฑ์ 3(1-4-4) ο   •     •   • ο   ο ο    ο ο 
วส 514   โลหะวิทยากายภาพ 3(2-2-5)       ο •     •     ο  ο     ο 
วส 515   การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย 3(2-2-5) ο   •   •       •   • ο    ο   
วส 516 การสกดัโลหะให้บริสทุธิ์และกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่ 3(2-2-5) ο     • •     •     • ο    ο   
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           ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลความ
รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ การ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

รหสั
วชิา 

ชื่อวชิา 
หน่วย
กติ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

      (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มเซรามกิส์                               
วส 521 วสัดเุซรามิกส์ 3(3-0-6) ο ο • • • ο • • ο ο • • • ο • 
วส 522   วิทยาศาสตร์ของแก้ว 3(3-0-6) • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο 
วส 523   ผลิตภณัฑ์เซรามิกส์และการพฒันาคณุภาพ 3(3-0-6)       ο •     •      ο ο     ο 
วส 524   วสัดไุพอิโซอิเลก็ทริกและเฟร์โรอิเลก็ทริก 3(3-0-6) ο ο • • • • • • ο ο • • • ο • 
วส 525   กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) ο ο • • • • • • • • • • • ο • 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มพอลเิมอร์                               
วส 531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-2-5)       ο •    • ο  ο ο   ο 
วส 532  การไหลของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)       ο •    • ο  ο ο   ο 
วส 533  โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์  3(3-0-6)     ο ο •     •      ο ο ο   ο 
วส 534  เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)     ο ο •     •      ο ο ο   ο 
วส 535 เยื่อพอลิเมอร์ 3(3-0-6) ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο 
วส 536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหมข่องพอลิ

เมอร์ 

3(2-2-5) ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มวัสดุขัน้สูงและการวเิคราะห์                               
วส 541  พืน้ผิวศาสตร์ 3(3-0-6)       • •     •      ο ο      • 
วส 542 วิธีวิเคราะห์พืน้ผิวในวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6)       • •     •      ο ο      • 
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            ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลความ
รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ การ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

รหสั
วชิา 

ชื่อวชิา 
หน่วย
กติ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

      (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

วส 543  วสัดแุมเ่หลก็ 3(3-0-6) • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο • 
วส 544  การสงัเคราะห์และการวิเคราะห์วสัดแุมเ่หลก็         3(2-2-5) • ο ο ο   • ο • ο ο ο • ο ο • 
วส 545 วสัดนุาโน 3(3-0-6) ο ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • • 
วส546   ฟิล์มบาง 3(3-0-6) ο ο • • • • • • • ο • • • ο • 
วส 547 ผลกึศาสตร์ขัน้สงู                                                          3(2-2-5) ο   • • •   ο • ο ο • ο ο ο • 
วส 548  วสัดผุสม 3(3-0-6) ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο 
วส 641  อปุกรณ์และการประดิษฐ์อปุกรณ์ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) ο ο • ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο ο 

กลุ่มที่ 5  กลุ่มปฎบิัตกิารพเิศษทางวัสดุศาสตร์  หวัข้อพเิศษ                                 
วส 651  หวัข้อพิเศษทางวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) ο   ο ο •    ο • ο   ο ο      • 
วส 652  หวัข้อพิเศษทางวสัดศุาสตร์เชิงปฎิบตัิการ 3(2-2-5) ο   ο ο •    ο ο • ο ο ο  ο   • 

กลุ่มที่ 6  กลุ่มพืน้ฐานทางวัสดุศาสตร์                               
วส 504 การคดัเลือกและการออกแบบวสัด ุ   3(3-0-6) ο   •   ο • ο   • ο • ο    ο • 
วส 505 ฟิสิกส์ของแข็งสําหรับวสัดศุาสตร์ 3(3-0-6)     • •     •  •     ο  ο    •   
วส 506 กลศาสตร์วสัด ุ 3(3-0-6)     ο ο •     •     ο  ο ο   ο 
วส 507  คณิตศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์   3(3-0-6)       ο •     •     ο  ο ο   ο 
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            ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลความ
รับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

รหสัวชิา ชื่อวชิา 
หน่วย
กติ 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

      (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) 

3. ปริญญานิพนธ์  กําหนดให้เรียน   12   หน่วยกิต ดงันี ้                               
วส 699 ปริญญานิพนธ์ 12  • ο ο • • ο • • • • • ο • •  • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 

หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้

การประเมนิผลการศกึษาของแตล่ะรายวชิาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  

D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

การประเมนิผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลกัสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examination) การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination)  และการประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผลการ

ประเมินเป็น ผา่น P (Pass) หรือ ไมผ่า่น F (Fail)  
 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือพิจารณาผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การ

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีทําการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา  

2.1 กําหนดระบบการวดัและประเมินในระดบัรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร 

2.2 อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลกัสตูร  ทําการทวนสอบโดยการประชมุตดัสนิผลการเรียนร่วมกนั 
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3.   เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 

หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48  

สําหรับหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตแผน ก 2 

          นิสติท่ีจะสําเร็จการศกึษาได้สําหรับหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตแผน ก 2 ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ีมหาวทิยาลยั

กําหนด 

2. สอบได้จํานวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  

3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ํ่ากวา่ 3.00  

4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 

5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่ปริญญา

นิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  

6. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  

7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 

1.   การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่       
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมเ่ร่ืองนโยบายปรัชญา ปณิธานของสถาบนั และ รายละเอียดของ

หลกัสตูรและวตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา ระเบียบปฏิบตั ิแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางด้านวิชาการ 

รวมทัง้การเข้าสูตํ่าแหนง่ทางวิชาการ  ซึง่มีการจดัดําเนินการโดยมหาวทิยาลยั 

1.2  สง่เสริมให้อาจารย์ใหมไ่ด้เร่ิมทํางานวจิยั โดยให้คําแนะนําด้านการหาทนุวิจยั การตีพิมพ์

ผลงานวิจยัในวารสารทัง้ในและตา่งประเทศ และการผลติผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เช่นการเขียนตํารา 

 
2.   การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์    

2.1  การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
สง่เสริมให้อาจารย์เพิม่พนูทกัษะท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์การสอน และการวดัการประเมินผลการเรียนรู้  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1)  จดัให้มีระบบการพฒันาอาจารย์อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีแผนงานการพฒันาอาจารย์ท่ีชดัเจน มี

การตดิตามและประเมินผล รวมทัง้การนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

(2)  จดัให้มีกลไกสง่เสริม สนบัสนนุ และจงูใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนท่ีมีคณุภาพสามารถเผยแพร่ได้ทัง้ในระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร   

(1)  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร เป็นผู้บริหารหลกัสตูรให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตร์และบณัฑิตวทิยาลยั 

(2)  คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกสําคญัในการผลิตบณัฑิต และดแูลรับผิดชอบการจดัการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด 

(3)  มีการประเมินผลความพงึพอใจของนิสติตอ่อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาทกุภาคการศกึษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จดัสรรงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทศันปูกรณ์ และวสัดคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอนใน

ชัน้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ 
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 
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1.  ตํารา  หนงัสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดงันี ้

เนือ้หา 

ตําราและหนงัสือ

ภาษาองักฤษ 

(เลม่) 

ตําราและหนงัสือ

ภาษาไทย 

(เลม่) 

ส่ือ รวม 

วารสาร / ช่ือ

ภาษา 

ตา่งประเทศ 

คณิตศาสตร์ 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววทิยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟิสกิส์ 6,390 8,118 332 14,840 3 

สถิตศิาสตร์ 2,845 5,109 83 8,037 2 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,591 9,387 108 14,086 2 

จลุชีววทิยา 9,296 13,633 176 23,105 8 

คหกรรมศาสตร์ 3,513 10,899 221 14,633 12 

วสัดศุาสตร์  6,491 10,571 964 18,026 4 

รวม 58,011 91,312 2,741 
152,06

4 
44 

 

2.  ฐานข้อมลู/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบด้วย ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน  EBSCO จํานวน 

5 ฐาน e-book จํานวน 2 ฐาน   e-thesis จํานวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  และ e-journal 

จํานวน 6 สาขาวิชา 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
1. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และตํารา ไปยงัแหลง่ค้นคว้าทัง้

ในและนอกมหาวิทยาลยั 

2. จดัสรรงบประมาณและสนบัสนนุการผลติเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน 

3. จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

2. จดัระบบตดิตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคดัเลือกอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ  โดยกําหนดให้อาจารย์ใหมต้่องมีคณุวฒุิท่ีสอดคล้องกบัสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอนร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา   เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการ

ปรับปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิต

เป็นไปตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  

แตง่ตัง้คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคณุวฒุิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ีสอดคล้องกบั

รายวิชา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

ให้มีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานการดําเนินงานของหลกัสตูร  โดยมี

คณุวฒุิไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 

จดัให้มีการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบตังิาน ใน

ด้านตา่ง ๆ อยา่งน้อยคนละ 1 ครัง้ตอ่ปี 

 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวสัดศุาสตร์   พ.ศ. 2554 46 
 

 

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานิสิต 

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
1. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวัและการพฒันาทกัษะชีวิต 

2. มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสติ 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

มีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสติอทุธรณ์เร่ืองตา่งๆโดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ  มีการ

กําหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอทุธรณ์เหลา่นัน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นิสติสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขออทุธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 

2. จดัช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออทุธรณ์ของนิสติ 

3. จดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนิสติ 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
6.1 มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปีเพ่ือนําข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร 

6.2 มีการสํารวจการได้งานทําของบณัฑิตทกุปี 

6.3 มีการสํารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 

7. ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินการ (Key Performance Indicators)   

ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ

ประชมุเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลกัสตูร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต

สาขาวสัดศุาสตร์ 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 อยา่งน้อยตอ่การ

เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 
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ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 

ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุ

รายวิชา 
     

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 

7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 
     

(6) การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 ในแตล่ะปีการศกึษา   

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ด้านการจดัการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
     

(10) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พฒันาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
     

(11) ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุท้าย/ บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่

คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 
     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ีย

ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 
     

*การทวนสอบผลสมัฤทธิการศกึษาของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสตูรโดย ประเมนิจาก 

พฒันาการทางด้านความรู้ในวิชาทางวสัดศุาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีพบในการวิจยัของนกัศกึษา 

และความก้าวหน้าในงานวิจยั จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ บทความตีพิมพ์

วารสารวชิาการ ทัง้ในและตา่งประเทศ การนําเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย หรือ โปสเตอร์ 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต ในแง่ผลการสอบและการแก้ไข

ปัญหาในงานวิจยั 

1.1.3  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัง้ในและ

นอกชัน้เรียน 

1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสติท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 

1.1.5  ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียนการสอน 

1.2.2  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 

1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1.  กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบนั 

2. ประเมินหลกัสตูรในแตล่ะปีการศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วย การประเมินการจดัการเรียนการสอน การ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสติ  การประเมินผลผลติ (Output) และประเมินผลท่ีได้ (Outcome) 

3. ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี ้(Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 3 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1.  จดัทํารายงานการประเมินหลกัสตูร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่ง ๆ คณาจารย์และ

ผู้ เก่ียวข้อง 

2. จดัประชมุ สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร และกลยทุธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง 

3.  เชิญผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลกัสตูรและ

กลยทุธ์การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวสัดศุาสตร์   พ.ศ. 2554 50 
 

 

ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก ก   ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา       

พ.ศ.2554  

ภาคผนวก ข   สําเนาคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร  

ภาคผนวก ค   สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

ภาคผนวก ง   ประวตัแิละผลงานอาจารย์ประจําหลกัสตูร ระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชาตอ่วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบงัคับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

ปีการศกึษา 2554 
 

(หน้าถดัไป) 
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ภาคผนวก ข   
สาํเนาคาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 

 
(หน้าถดัไป) 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวสัดศุาสตร์   พ.ศ. 2554 81 
 

 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวสัดศุาสตร์   พ.ศ. 2554 82 
 

 

ภาคผนวก ค 

สรุปการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
หลกัสตูรได้เร่ิมดําเนินการเปิดใช้และรับนิสติรุ่นแรกในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ดงันัน้

หลกัสตูรจงึยงัไมค่รบกําหนดในการปรับปรุง อีกทัง้ยงัไมมี่บณัฑิตท่ีจบการศกึษา  ในการปรับปรุงหลกัสตูร

ครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ โดยมีการปรับแก้

รายละเอียดบางประการเช่น รหสัวิชา คําอธิบายรายวิชาให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้   
 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 หลงัจากทําการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน  คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรฯ ได้สง่ร่าง

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ผู้ทรงคณุวฒุิทําการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ   ดงัเอกสารท่ีแนบมา  

และ ได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้นีม้าปรับปรุงหลกัสตูรให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

************************************************************************ 

ช่ือ – นามสกุล..............ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร. ทวี ตนัฆศริิ ................................... 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด……Ph.D………………………………………………………………. 

ตาํแหน่งทางวิชาการ .....ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ.......................................................... 

สถาบัน / หน่วยงาน .....คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่.................................. 
ความคดิเหน็ต่อหลักสูตร 
1. ภาพรวมของหลักสูตร 

[ √ ] เห็นชอบ  [     ] ไมเ่ห็นชอบ 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัภาพรวมของหลกัสตูร 

หลกัสตูรโดยทัว่ไปไมไ่ด้เน้นสาขาใดเป็นพิเศษ เป็นความรู้ท่ีนําไปสูก่ารวิเคราะห์/วิจยั ปัญหาเฉพาะ

ในอตุสาหกรรม 

 
2. ความเหมาะสมของรายวิชา  

[  √  ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายวิชา  มีความเหมาะสมดี  ขอเสนอวา่ 

1. วส. 502 ควรเพิ่มการวิเคราะห์ด้วย XRF, EM และ XPS 

2. วส. 522  ควรเพิ่มอณุหภมูกิารเปล่ียนสถานะของแข็ง และ อญัมณี กระบวนการผลติ ฯลฯ 

3. วส. 531 ควรเพิ่มเทอร์โมพลาสตกิ เทอร์โมพอลเิมอร์ และการผสมด้วยยาง 

 
3. ความเหมาะสมของการจัดลาํดบัรายวิชา  

[ √ ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดัลําดบัรายวชิา   ขอเสนอวา่ 

1. วิชาเลือก 12 หนว่ยกิต ควรเลือกแขนงท่ีจะทําปริญญานิพนธ์อยา่งน้อย 6 หนว่ยกิต 

2. วิชาสมัมนา 592 ถ้าเป็นไปได้ควร review เก่ียวกบั project ท่ีจะทําในปริญญานิพนธ์ 
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4. ความพร้อมในเร่ืองจาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ที่สอนในหลักสูตร 

[ √ ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความพร้อมในเร่ืองจํานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูร 

 อาจเพิม่เตมิอาจารย์พิเศษท่ีเช่ียวชาญในสายตา่งๆ ของวสัด ุ หรือผู้ทรงคณุวฒุิจากอตุสาหกรรม ซึง่

อาจช่วยในด้านให้คําปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยัของนกัศกึษา 

 
ข้อคดิเหน็อ่ืนๆ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต  

การจบควรให้นกัศกึษาได้มีการ presentation ของงานปริญญานิพนธ์ และลงตีพิมพ์ใน proceeding 

หรือตีพิมพ์เป็น paper ในอนาคตควรเพิม่วิชาเช่น Bio-medical materials หรือ devices ใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวกบั

วสัด ุ
 
 
ลงนาม :  ........................................................... 

            (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร. ทวี ตนัฆศริิ) 
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

************************************************************************ 

ช่ือ – นามสกุล..............รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศกัดิ ์อดุมกิจเดชา........................................ 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด …...Ph.D. ............................................................................................................ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ ...ศาสตราจารย์ภิชาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  รองศาสตราจารย์…........ 

ตาํแหน่งบริหาร............ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาต.ิ............................... 

สถาบัน / หน่วยงาน ...........ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาต…ิ………………………........ 
ความคดิเหน็ต่อหลักสูตร 
1. ภาพรวมของหลักสูตร 

[ √ ] เห็นชอบ  [     ] ไมเ่ห็นชอบ 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัภาพรวมของหลกัสตูร 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 
2. ความเหมาะสมของรายวิชา  

[ √ ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายวิชา 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
3. ความเหมาะสมของการจัดลาํดบัรายวิชา  

[ √ ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดัลําดบัรายวชิา 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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4. ความพร้อมในเร่ืองจาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ที่สอนในหลักสูตร 

[ √ ] เหมาะสม  [     ] ไมเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความพร้อมในเร่ืองจํานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูร 

.............................................................................................................................................................. 

 
ข้อคดิเหน็อ่ืนๆ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต  
.............ไมไ่ด้มีข้อคดิเห็นเพิม่เตมิในการปรับปรุงหลกัสตูรนีเ้น่ืองจากเป็นเพียงการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตเิท่านัน้ อยา่งไรก็ดีมีข้อแก้ไขในหน้า 9 และ 11 ตามท่ีได้

แนบมา................................................................................................................................................... 

  

 

 

 

     

ลงนาม :  ............... ............................... .............. 
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ภาคผนวก ง 
ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร ระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ช่ือ – นามสกุล ณฐัพงศ์  พนิิจค้า   
ตาํแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 02-649-5000 ตอ่ 8658 
E-mail natthapo@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ Metallic Materials 
 
ประวัตกิารศกึษา 
ระดบัการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 

Carnegie Mellon 

University, USA   

2544 

ปริญญาโท M.S. (Materials Science 

and Engineering)  

Carnegie Mellon 

University, USA      

2540 

ปริญญาตรี วท.บ. (วสัดศุาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
    บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ

H. Todoroki and N. Phinichka.  Heat Transfer Behavior of Molten Iron and Nickel during the First 

0.2 seconds of Solidification. ISIJ international Vol., 49 (2009) No.9, pp. 1347-1355. 

R. Chandra, Davider Kaur, Amit Kumar Chawla, N. Phinichka, Z.H. Barber, “Texture Development 

in Ti-Si-N Nanocomposite Thin Films”, Mat Sci Eng A 423 (2006), p 111-115. 
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N. Phinichka, R. Chandra, and Z. Barber, Ionized magnetron sputter deposition of hard 

nanocomposite TiN/amorphous- silicon nitride films, J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 22, No. 3, 

May/June 2004, pp.477-481.  

P. Misra, N. Phininchka and A. W. Cramb: The Effect of the Presence of Liquid Films on a Copper 

Mold Surface on the Rate of Heat Transfer during the Solidification of Steel Droplets, ISS 

Transactions 2003, Iron and Steelmaker, Vol 30, No. 10, 2003,p 46-55.  

บทความวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาต ิ

Yubonrat JATUPHAKSAMPHAN, Natthapong PHINICHKA, Kritsada PRAPAKORN and Mawin 

SUPRADIST, Pickling Kinetics of Tertiary Oxide Scale Formed on Hot-Rolled Steel StripJournal of 

Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.1 pp.33-39, 2010 

Natthapong PHINICHKA, Ramesh CHANDRA, and Zoe BARBER, “Synthesized nanocomposite 

TiN/a-SiNx films”, J. of Metals, Materials and Minerals, 2003,vol.13, no.1 pp.7-15. 

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
Davider Kaur, Ramesh CHANDRA,N. Phinichka,, and Z. H. Barber, " Texture Development in Ti-

Si-N Nanocomposite Thin Films ;, ICMAT2005, Singapore, 4 July 2005. 

R. Chandra, N. Phinichka, and Z.H. Barber, "Synthesis of superhard nanocomposite coatings of 

Ti-Si-N by ionized magnetron sputtering", ICONSAT, Kolkata, India, 2003, p 231. 

3.  บทความวิชาการ     
………………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ตาํรา 
N. Phinichka , P. Misra, Y.Fang and Alan W. Cramb: "Initial solidification phenomena in The 

Casting of Steels", Innovation and Excellence in Continuous Casting , 2nd ed., Stahl Eisen, 2003, P 

65-78 

5. งานวจิัย / ทนุวิจัยที่ได้รับ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดมิ  
ระดบั รายวชิา 
ปริญญาตรี GJ211 Introduction to Materials Science 

GJ212 Lab Materials Science I and II 

GJ316 Non Metallic Materials 

GJ315 Thermodynamics of Materials 

บัณฑติศกึษา - 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลาํดบัที่ รายวชิา 
1 MS501 Structure Property of Materials 

2 MS511 Solidification Processing 

3 MS514 Physical Metallurgy 

4 MS502 Materials Characterization 

5 MS503 Thermodynamics and Kinetics of 

Materials 
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ช่ือ – นามสกุล ปัทมาศ บณิฑจิตต์ 
ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 02-649-5608 
E-mail patamas@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ Piezoelectric and ferroelectric materials, thin films, Sol-gel 

processing, PZT, and dry etching 
 
ประวัตกิารศกึษา 
ระดบัการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science 

and Engineering, 

Ceramics Option) 

The Pennsylvania State 

University, USA 

2552 

ปริญญาโท M.Phil. (The Science and 

Engineering of Materials) 

The University of 

Birmingham, UK      

2545 

ปริญญาตรี Ph.D. (Materials Science 

and Engineering)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2538 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
    บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ

P. Bintachtt, S. Jesse, D. Damjanovic, Y. Han, I. M. Reaney, S. Trolier-McKinstry, and S. V. Kalinin, 

‘Collective dynamics underpins Rayleigh behavior in disordered polycrystalline ferroelectrics’, 

Proceedings of the National Academy of Sciences (2010) 107 No. 16 pp 7219-7224 
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O. Ovchinnikov, S. Jessee, S. Guo, K. Seal, P. Bintachitt, I. Fujii, S. Trolier-McKinstry, and S.V. 

Kalinin, ‘Local measurements of Preisach density in polycrystalline ferroelectric capacitors using 

piezoresponse force spectroscopy’, Applied Physics Letters  (2010) 96, 112906 

P. Bintachitt, S. Trolier-McKinstry, K. Seal, S. Jesse, and S. V. Kalinin, ‘Switching spectroscopy 

piezoelectric force microscopy of polycrystalline capacitor structures’, Applied Physics Letters, 

vol. 94, pp. 042906-1-3, 2009 

K. Seal, S. Jesse, S. V. Kalinin, I. Fujii, P. Bintachitt, and S. Trolier-McKinstry, ‘Spatially resolved 

spectroscopic mapping of polarization reversal in polycrystalline ferroelectric films: Crossing the 

resolution barrier’, Physical Review Letters, vol. 103, pp 057601-4, 2009 

O.S. Ovchinnikov, S. Jesse, P. Bintachitt, S. Trolier-McKinstry, and S.V. Kalinin, ‘Disorder 

identification in hysteresis data: Recognition analysis of the random-bond random-filed Ising 

model’, Physical Review Letters, September 2009 

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

P. Bintachitt, S. Jesse, S.V. Kalinin, and S. Trolier-McKinstry, Global and local measurements of 

domain wall mobility in polycrystalline ferroelectric thin films, Materials Research Society Fall 2009 

Meeting, Boston, MA, USA: Oral presentation, November 30 – December 4, 2009  

P. Bintachitt, I. Fujii, K. Seal, M. Nikiforov, S. Jesse, S.V. Kalinin, and S. Trolier-McKinstry, ‘Spatial 

variability of domain wall mobility in polycrystalline ferroelectric thin films, The Center of Dielectric 

Studies (CDS) Spring 2009 Meeting, Pennsylvania State University, PA, USA: Oral presentation, 

June 2009 

P. Bintachitt and S. Trolier-McKinstry, ‘Local origin of global behavior in polycrystalline 

ferroelectric films, The Center of Dielectric Studies (CDS) Spring 2009 Meeting, Japan: Poster 

presentation, May 2009 

P. Bintachitt, I. Fujii, K. Seal, M. Nikiforov, S. Jesse, S.V. Kalinin, and S. Trolier-McKinstry, ‘Spatial 

variability of domain wall mobility in polycrystalline ferroelectric thin films, Materials Research 

Society Fall 2008 Meeting, Boston, MA, USA: Oral presentation, December 1-5, 2008 
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3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตาํรา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  งานวิจยั / ทุนวจิัยที่ได้รับ 

1. การขึน้รูปเบ้าหลอมโลหะเพ่ือใช้งานท่ีอณุหภมูิสงู 
2. วสัดเุตตระโกนอลเซอร์โคเนียสําหรับวสัดทุนัตกรรม 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดมิ  
ระดบั รายวชิา 
ปริญญาตรี PY101  Introductory Physics I 

PY103  Physics I 

PY493  Seminar 

PY181  Introductory Physics Laboratory I 

PY491  Physics Project Proposal 

PY102  Introductory Physics II 

PY182  Introductory Physics Laboratory II 

PY331  Solid State Physics 

PY438  Nanoscale Materials 

บัณฑติศกึษา PY611  Solid State Physics 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลาํดบัที่ รายวชิา 
1 MS501 Structure and property of materials 

2 SC601 Research Methodology 

3 MS591 Seminar 
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ช่ือ – นามสกุล อโนชา หมัน่ภกัดี 
ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495625 

Email  :  anocha_mun@yahoo.com 
สาขาที่เช่ียวชาญ เซรามิกซ์และแก้ว 
 
ประวัตกิารศกึษา 
ระดบัการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท .ด .  )วสัดศุาสตร์(  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2548 

ปริญญาโท วท.ม. )วสัดศุาสตร์(  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2544 

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี)   มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี    2542 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
    บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ

A.Munpakdee, J.  Tontrakoon, K.  Siriwittayakorn and T.  Tunkasiri Effects of Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 on 

microstructure and dielectric properties of Barium Titanate Ceramics, J.  Mat. Sci. Lett. 22 (2003) 

1307. 

A.Munpakdee, J.  Tontrakoon, K.  Siriwittayakorn and T. Tunkasiri Dielectric properties of liquid 

phase sintered 0.98BaTiO3-0.02Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 ceramics,  J.  Mat. Sci. Lett. 40 (2005) 4675. 

A.Munpakdee, L. Pengpat, J. Tontrakoon and T. Tunkasiri The study of dielectric diffuseness in the 

Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 - BaTiO3ceramic system, J.  Smart mater.  Struct. 15 (2006) 1255. 

A. Munpakdee, K. Pengpat, T. Tunkasiri and D. Holland  Ferroelectric glass-ceramics from the 

PbO-Bi2O 3-GeO2 system J.  Advanced Materials Research, 55-57 (2008) 473-476.  
 

mailto:anocha_mun@yahoo.com�
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2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
สพุิชฌา  สพุรรณสมบรูณ์ ชนะชยั  ตัง้มัน่สจุริต นรุตม์  เขาจารี และ อโนชา  หม่ันภักดี “อิทธิพลของตวั

ประสานต่อสมบตัิทางกายภาพของซิลเวอร์เคลย์ท่ีใช้ในงานเคร่ืองประดบั” วารสารคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 26 ฉบบัที 1 มิถนุายน 2553 Vol.26 No.1 June 2010 

อโนชา  หม่ันภกัด ี พงศธร  กองแก้ว วรเศรษฐ์  ชยักีรตศิกัดิ ์วชัฌิญาณี  ศรีทิพย์ กมลพรรณ   

เพ็งพดั “การผลติแก้วคริสตลัสีนํา้เงิน” Proceedings การประชมุวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจยั” ครัง้ท่ี 2 : วนัท่ี 

9-10 มีนาคม 2552 หน้า 288 

3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตาํรา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  งานวิจยั / ทุนวจิัยที่ได้รับ 
      Research Topic โครงการวิจยัเร่ืองการผลติแก้วคริสตลัเพ่ือใช้ในงานผลติเคร่ืองประดบั 

     Production of Crystal glass for Jewelry 

Sources of Funding คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

Time Duration  2551 

Budget   50,000.- 

Status of Participation Principal Investigator 

 

 Research Topic เทคโนโลยีการผลติเคร่ืองประดบั: สว่นท่ี 2 การผลติผงโลหะเงินและซลิเวอร์เคลย์ 

Sources of Funding คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

Time Duration  2549-2550 

Budget   50,000.- 

Status of Participation Co-Principal Investigator 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดมิ  
ระดบั รายวชิา 
ปริญญาตรี GJ438 Plating and Coating 

GJ439 Plating and Coating Laboratory 

GJ213 Materials Processing 

GJ214 Materials Science Laboratory II 

GJ338 Jewelry Making Laboratory II 

GJ401 Materials Science and Gemology 

Project 

บัณฑติศกึษา  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลาํดบัที่ รายวชิา 
1 MS522 Glass Science 
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ช่ือ – นามสกุล อารียา เอ่ียมบู ่
ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาฟิสกิส์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 02-649-5598 
E-mail areeya@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ Biophysics, Biomaterials 
 
ประวัตกิารศกึษา 
ระดบัการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. (วสัดศุาสตร์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2548 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสกิส์ประยกุต์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. (วสัดศุาสตร์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2539 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

บทความวิจยัตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ

Aeimbhu, A., Castle J.E., Singjai, P. Relation of Albumin Concentration and Its Adsorbed Overlayer 

Thickness on Commercially Pure Titanium Using X-ray Photoelectron Spectroscopy. European 

Cells & Materials. Vol. 7, Suppl 1, pp. 6, 2004. 

Aeimbhu, A., Castle J.E., Singjai, P. The Influence of Albumin on the Electrochemical Behaviour of 

Commercial Titanium. Key Eng. Mats. Vol. 288-289, pp. 615- 618, 2005. 

Aeimbhu, A., Castle J.E., Singjai, P. Accounting for the Size of Molecules in Determination of 

Adsorption Isotherms by XPS; Exemplified by Adsorption of Chicken Egg Albumin on Titanium. 

Surf. Int. Anal. Vol. 37, pp. 1127-1136, 2005. 
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บทความวิจยัตพีมิพ์ใน Proceedings สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ

Katekaew, P., Veerasai, W., Aeimbhu, A. Effect of Micro-arc Oxidation Time on the Ca-P Coating 

Layer Properties Formed on Commercially Pure Titanium, WCB 2010, IFMBE Proceedings 31, 

Singapore, pp. 1200- 1203, 31 July – 6 August 2010. 

Mingthong, P., Veerasai, W., Aeimbhu, A. Fabrication of Titanium Oxide Nanotube Arrays on 

Titanium Implants: The Effect of Electrolytes Conditions, WCB 2010, IFMBE Proceedings 31, 

Singapore, pp. 1208 - 1211, 31 July – 6 August 2010. 

บทความวิจยัตพีมิพ์ใน Proceedings สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

Wong-utai, C., Pongpiachan, S., Ewecharoen, A., Aeimbhu, A., Wanakamol, P., Paso, A., Rugmai, 

S. A Feasibility Study of Applying Manganese Resin and Titanium to Trap Hydrocarbons in 

Lubricating Oil, The 9th National Environmental Conference [NEC9-2010], Ubonratchathani, pp. 

123-124, 24 - 27 March 2010. 

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Katekaew, P., Veerasai, W., Aeimbhu, A. Effect of Micro-arc Oxidation Time on the Ca-P Coating 

Layer Properties Formed on Commercially Pure Titanium, WCB 2010, IFMBE Proceedings 31, 

Singapore, pp. 1200- 1203, 31 July – 6 August 2010. 

Mingthong, P., Veerasai, W., Aeimbhu, A. Fabrication of Titanium Oxide Nanotube Arrays on 

Titanium Implants: The Effect of Electrolytes Conditions, WCB 2010, IFMBE Proceedings 31, 

Singapore, pp. 1208 - 1211, 31 July – 6 August 2010. 

3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตาํรา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
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5.  งานวิจยั / ทุนวจิัยที่ได้รับ 
1. ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศกึษา 2551 

(โครงการเด่ียว) เร่ือง แอโนไดเซชันของไทเทเนียมในอิเล็กโทรไลต์ท่ีกําหนด (Anodisation of 

Titanium in Selected Electrolytes) 

2. ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศกึษา 2551 

(โครงการชุด) เร่ือง การศึกษาลักษณะผิวของชิน้งานหลังการเคลือบด้วยนํา้ยาชุบโลหะผสม 

(Studies on material surface after coating by the mixed metal plating) 

3. ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศกึษา 2552 

(โครงการเด่ียว) เร่ือง พฤติกรรมการกดักร่อนของแอโนไดซ์ไทเทเนียมในสารละลายจําลองของเหลว

ในร่างกาย (Corrosion Behaviour of Anodised titanium in Simulated Physiological Solution)  

4. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2553 

(โครงการเด่ียว) เร่ือง ผลจากสภาวะต่าง ๆ ของอิเล็กโทรไลต์สําหรับการเคลือบเพ่ือการรวมกับ

กระดกู ตอ่ชัน้เคลือบแคลเซียม-ฟอสเฟสบนพืน้ผิววสัดฝัุงไทเทเนียม (The influence of electrolyte 

for osteointegrative coating conditions on osteoinductive calcium-phosphate coating layer 

on titanium implant surface) 

5. ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศกึษา 2554 

(โครงการกําหนดทิศทาง: ทิศทางท่ี 4 การพฒันาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์) เร่ือง การประเมินชัน้เคลือบแคลเซียม-ฟอสฟอรัสบนไทเทเนียมบริสทุธ์ิทางการค้าเพ่ือ

ใช้เป็นวสัดชีุวภาพ (The evaluation of calcium-phosphorus coating layer on commercially 

pure titanium for biomaterial applications) 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดมิ  
ระดบั รายวชิา 
ปริญญาตรี PY 221 Thermal and Statistical Physics 

PY331 Solid State Physics 

PY 434 Introduction to Corrosion 

PY 491 Physics Project Proposal 

PY 492 Physics Project 

PY461 Biophysics 

PY181 Introductory Physics Laboratory I 

PY182 Introductory Physics Laboratory II 

PY180 General Physics Laboratory 

BME 280 Biophysics 

BME 310 Biomaterials 

บัณฑติศกึษา PY613  Surface Physics 

SC691 Seminar 

MS501 Structure and Property of Materials 

SC601 Research Methodology 

SC611 Research Methodology 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลาํดบัที่ รายวชิา 
1 MS501 Structure and Property of Materials 

2 SC601 Research Methodology 
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ช่ือ – นามสกุล ปณิธาน  วนากมล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาฟิสกิส์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 02-649-5598 
E-mail panitarn@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ Materials Science, Polymer Physics 
 
ประวัตกิารศกึษา 
ระดบัการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D.(Materials Science 

and Engineering)  

Massachusetts Institute of 

Techonology, USA   

2549 

ปริญญาตรี B.S.(Materials Science 

and Engineering)   

Cornell University, USA   2543 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

    บทความวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ
Bamberg, E., Grippo, CP., Wanakamol P., Slocum, A.H., Boyce, M.C. and Thomas, E.L. A 

Tensile Test Device for In Situ Atomic Force Microscope Mechanical Testing. Precision 

Engineering-Journal of the International Society for Precision Engineering and Nanotechnology. 

Vol. 30 (1), pp. 71-84, 2006. 

บทความวิจยัตพีมิพ์ใน Proceedings สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

Wong-utai, C., Pongpiachan, S., Ewecharoen, A., Aeimbhu, A., Wanakamol, P., Paso, A., 

Rugmai, S. A Feasibility Study of Applying Manganese Resin and Titanium to Trap 

Hydrocarbons in Lubricating Oil, The 9th National Environmental Conference [NEC9-2010], 

Ubonratchathani, pp. 123-124, 24 - 27 March 2010. 
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ศภุวลัย์ โตเกียรตวิงศ์ชยั และ ปณิธาน วนากมล. การป่ันเส้นใยบลอ็กโคพอลเิมอร์ประเภทสไตรีน-ไอโซพ

รีน- สไตรีนด้วยไฟฟ้าสถิต. จาก Proceedings ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 29-30 มกราคม 

2553.  

2.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Edwin L. Thomas, Panitarn Wanakamol, Yung-Hoon Ha, Christian Grippo, Eberhard Bamberg, 

Mary Boyce.  Influence of grain boundaries on the deformation behavior of block copolymers.  

2002 MRS (Material Research Society) Fall Meeting (December 1-6, 2002; Boston, MA) 

Panitarn Wanakamol, Yung-Hoon Ha, Christian Grippo, Mary Boyce, Edwin L. Thomas. 

Surface Deformation Behavior of Well Oriented Block Copolymers.  2003 MRS (Material 

Research Society) Fall Meeting (November 30-December 5, 2003; Boston, MA) 

Panitarn Wanakamol, Mary C Boyce and Edwin L Thomas.  Influence of Grain Boundaries and 

Clay Particles on the Deformation Behavior of Block Copolymers.  2004 MRS (Material 

Research Society) Fall Meeting (November 28-December 3, 2004; Boston, MA) 

 Panitarn Wanakamol, Theodora Tzianetopoulou, Mary C. Boyce, Edwin L. Thomas.  Influence 

of Grain Boundaries on the Deformation Behavior of Block Copolymers: In Situ SAXS Tensile 

Deformation and Simulation of Bicrystals.  2005 APS (American Physical Society) March 

Meeting (March 21–25, 2005; Los Angeles, CA).  

Kageeporn Wongpreedee, Witthawat  Eakwongmunkong, 

Urassaya Lertchaisataporn, Sorrawee Meekaew, Narong Praphairaksit, Panitarn Wanakamol.  

Microstructure and Young’s Modulus Study of Au-Al-In Alloy.The 5th International Conference 

on Gold Science, Technology and its Applications (July 26 –29, 2009; University of Heidelberg, 

Germany) 

 
3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ตาํรา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
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5.   งานวจิัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศกึษา 2551 

เร่ือง การศกึษาอิทธิพลของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีตอ่การป่ันเส้นใยบลอ็กโคพอลเิมอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต 

2. ทนุวิจยัจากสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตัง้แต ่กมุภาพนัธ์ 2552-มกราคม 

2553  เร่ือง การป่ันเส้นใยซิลิการะดบันาโนด้วยไฟฟ้าสถิตสําหรับการผลิต พอลิเมอร์คอมพอสิตท่ีมี

เส้นใยซลิกิาเป็นตวัเสริมแรง    

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดมิ  
ระดบั รายวชิา 
ปริญญาตรี PY100 General Physics 

PY180 General Physics Laboratory 

PY181 Introductory Physics Laboratory I 

PY182 Introductory Physics Laboratory II 

PY209 English for Physics Teachers 

PY433 Materials Physics 

PY491 Physics Project Proposal 

PY492 Physics Project 

PY493 Seminar 

บัณฑติศกึษา PY696 Special Topics in Physics (Polymer 

Physics) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลาํดบัที่ รายวชิา 
1 MS501 Structure and Property of Materials 

2 MS502 Materials Characterization 

3 MS503 Thermodynamics and Kinetics of 

Materials 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรเดมิ  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษาท่ี 2555 
สาระสาํคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

เน่ืองหลกัสตูรจงึยงัไมค่รบกําหนดในการปรับปรุง อีกทัง้ยงัไมมี่บณัฑิตท่ีจบการศกึษา  ในการ

ปรับปรุงหลกัสตูรครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.

2552โดยไมมี่การปรับโครงสร้างหลกัสตูร  แตมี่การปรับแก้รายละเอียดปลีกยอ่ยเช่น รหสัวิชา คําอธิบาย

รายวิชา เป็นต้น เพ่ือให้หลกัสตูรมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสตูร1 

ไมมี่การเปล่ียนแปลงจากหลกัสตูร พ.ศ.2553 ดงันี ้

โครงสร้าง 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ.   2553 

เกณฑ์
สกอ. 
พ.ศ. 
2548 

โครงสร้าง2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายละเอียด หน่วยกิต  รายละเอียด หน่วยกิต 

1.   วิชาบงัคบั       12 ไมน้่อย 1.   วิชาบงัคบั       13 

   กวา่ 

12 

   

2.   วิชาเลือก    ไมน้่อยกวา่ 12 2.   วิชาเลือก    ไมน้่อยกวา่ 12 

   หนว่ยกิต    

3.  ปริญญานิพนธ์  12 12 3.  ปริญญานิพนธ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 36 36 รวม ไม่น้อยกว่า 37 
หมายเหตุ    

1 แบบ ก 2 สําหรับหลกัสตูรปริญญาโท 
2 เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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2. เปรียบเทียบรายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

วท 601 ระเบียบวิธีวิจยั  1(1-0-2) 

SC 601 Research Methodology 

เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลู

จากเอกสารและฐานข้อมลู การเขียน

โครงร่างวิจยั และการเตรียมเอกสาร

วิจยัทางวทิยาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่

ผลงาน 

 

วส 591 ระเบียบวิธีวิจยั 2(2-0-4) 

MS 591 Research Methodology 

การตัง้สมมตฐิาน การออกแบบงานวิจยั 

เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลู

จากเอกสารและฐานข้อมลู การเขียน

โครงร่างวิจยั การวิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจยั จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการทําผลงานวิจยั การนําเสนอและ

การเผยแพร่ผลงาน 

 

เปล่ียนรหสัวิชา หนว่ยกิต 

และคําอธิบายรายวชิา 

วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ

หนว่ยกิต 3(1-4-4) 

วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ

หนว่ยกิต 3(2-2-5) 

เปล่ียนจํานวนชัว่โมง

บรรยายและปฏิบตักิาร 

วส 522  วิทยาศาสตร์ของแก้ว  

หนว่ยกิต 3(3-0-6)  

องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว  

สมบตัเิชิงความร้อน เชิงไฟฟ้าและเชิง

แสงของแก้ว  สมบตัเิชิงยืดหยุน่  การ

แตกร้าวของแก้ว  

 

วส 522  วิทยาศาสตร์ของแก้ว  

หนว่ยกิต 3(3-0-6)  

องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว 

หลกัการเกิดแก้ว การหลอมและการขึน้

รูปแก้ว  การแยกเฟสในแก้ว สมบตัิเชิง

ความร้อน ความหนืด พฤติกรรมด้าน

ความยืดหยุ่นหนืด  สมบตัิเชิงไฟฟ้าและ

เชิงแสงของแก้ว การแตกร้าวของแก้ว 

แก้วท่ีสําคญัทางการค้าและการนําแก้ว

ไปใช้ประโยชน์ 

คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

วส 591 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1 

MS 591 Seminar in Materials 

Science I 

การฟัง และการนําเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจยั ท่ีเหมาะสมทางวสัดุ

ศาสตร์โดยการให้สมัมนา เพ่ือให้

นกัศกึษาสามารถฟังความคดิเห็นและ

ศกึษาผลงานวิจยัของผู้ อ่ืน 

 

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1 

MS 592 Seminar in Materials 

Science I 

การฟัง และการนําเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจยั ท่ีเหมาะสมและเป็น

ประเดน็ร่วมสมยัทางวสัดศุาสตร์ โดย

การให้สมัมนา เพ่ือให้นิสติได้ศกึษา

ผลงานวิจยัของผู้ อ่ืน  เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการแสดงและรับฟัง

ความคดิเห็น   

เปล่ียนรหสัวิชา 

และคําอธิบายรายวชิา 

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 

MS 592 Seminar in Materials 

Science II 

การฟัง และการนําเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั

ปริญญานิพนธ์ โดยการให้สมัมนา และ

จดัทํารายงานประกอบ วิชานีจ้ะเป็น

รากฐานให้นกัศกึษาสามารถทํางาน

วิจยัเพ่ือวทิยานิพนธ์   และชว่ยให้

นกัศกึษาท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองใน

การเสนอผลงานตอ่ผู้ อ่ืน 

วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 

MS 593 Seminar in Materials 

Science II 

การฟัง และการนําเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั

ปริญญานิพนธ์ โดยการให้สมัมนา และ

จดัทํารายงานประกอบ 

เปล่ียนรหสัวิชา 

และคําอธิบายรายวชิา 

วท 692 ปริญญานิพนธ์ 

SC 692 Thesis 

วส 699 ปริญญานิพนธ์ 

MS 699 Thesis                                     

เปล่ียนรหสัวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงสอดคล้องของวัตถุประสงค์หลักสูตรและรายวชิาสาขาวัสดุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวชิาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลตินกัวสัดศุาสตร์ท่ีเข้าใจ

ธรรมชาต ิมีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบตังิานและวิจยัทางด้าน

วสัดศุาสตร์และเทคโนโลยี   

 

วส 501 โครงสร้างและสมบตัขิองวสัด ุ

วส 502 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ

วส 503 อณุหพลศาสตร์และจลนศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์ 

วส 504 การคดัเลือกและการออกแบบวสัด ุ   

วส 505 ฟิสกิส์ของแข็งสําหรับวสัดศุาสตร์ 

วส 506 กลศาสตร์วสัด ุ

วส 507 คณิตศาสตร์สําหรับวสัดศุาสตร์   

วส 591 ระเบียบวิธีวิจยั 

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1  

วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 

วส 511 กระบวนการแข็งตวั 

วส 512 การกดักร่อน  

วส 513 กระบวนการผลติโลหะและการออกแบบผลติภณัฑ์ 

วส 514 โลหะวิทยากายภาพ 

วส 515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย 

วส 516 การสกดัโลหะให้บริสทุธ์ิและกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่       

วส 521 วสัดเุซรามิกส์ 

วส 522 วิทยาศาสตร์ของแก้ว 

วส 523 ผลติภณัฑ์เซรามิกส์และการพฒันาคณุภาพ 

วส 524 วสัดเุฟร์โรอิเลก็ทริก 

วส 525 กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดษิฐ์เซรามิกส์ 

วส 531 กระบวนการผลติพอลเิมอร์ 

วส 532 การไหลของพอลเิมอร์ 

วส 533 โครงสร้างและสมบตัขิองพอลเิมอร์  

วส 534 เคมีเชิงฟิสกิส์ของพอลเิมอร์ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวชิาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลตินกัวสัดศุาสตร์ท่ีเข้าใจ

ธรรมชาต ิมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบตังิาน

และวิจยัทางด้านวสัดศุาสตร์

และเทคโนโลยี   

 

วส 535 เย่ือพอลเิมอร์ 

วส 541 พืน้ผิวศาสตร์ 

วส 542 วิธีวิเคราะห์พืน้ผิวในวสัดศุาสตร์ 

วส 543 วสัดแุมเ่หลก็ 

วส 546 ฟิล์มบาง                                                                                 

วส 547 ผลกึศาสตร์ขัน้สงู         

วส 592 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 1 

วส 593 สมัมนาวสัดศุาสตร์ 2 

วส 699 ปริญญานิพนธ์ 

มีศกัยภาพในการใช้ความรู้ทาง

วัส ดุ ศ าสต ร์ ใ นก า รพัฒนา

เทคโนโลยีและนวตักรรม   

 

วส 525 กระบวนการทางเซรามิกส์และการประดษิฐ์เซรามิกส์ 

วส 531 กระบวนการผลติพอลเิมอร์ 

วส 544 การสงัเคราะห์และการวิเคราะห์วสัดแุมเ่หลก็         

วส 545 วสัดนุาโน 

วส 641 อปุกรณ์ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์และการประดษิฐ์ 

มีคุณธรรมจ ริยธรรมและมี

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

วส 591 ระเบียบวิธีวิจยั 

วส 516 การสกดัโลหะให้บริสทุธ์ิและกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่         

วส 536 พอลเิมอร์ยอ่ยสลายได้และการแปรใช้ใหมข่องพอลเิมอร์ 

วส 699 ปริญญานิพนธ์ 


	3.   เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

