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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวสัดุศาสตร ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ     วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25530091100302 

  ชื่อหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Materials Science 

  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเตม็: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วัสดุศาสตร์) 

   ชื่อย่อ: วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 

 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Master of Science (Materials Science) 

   ช่ือย่อ: M.Sc. (Materials Science) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  ไม่มี 

 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปีแบบ ก 2             

    5.2  ภาษาที่ใช ้

          ภาษาไทย เอกสารและตาํราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2565 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม

คร้ังที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 7 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 28 

เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 2/2565 

เม่ือวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพที่ประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

  8.1   อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์   

  8.2   นักวิจัย นักประดิษฐ์หรือนักวัสดุศาสตร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน 

8.3   บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้วิเคราะห์ ประเมิน 

ตรวจสอบหรือปรับปรุงคุณภาพวัสดุ 

  8.4  บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้พัฒนา คิดค้น ประดิษฐ์วัสดุ

ทางเลือกใหม่ที่มีสมบัติที่ดีข้ึน ทนทานข้ึน ประหยัดต้นทุนกว่าเดิม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

ลําดบัที ่
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า  

  

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science and 

Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

Carnegie Mellon University, 

USA 

Carnegie Mellon University, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

 

วท.บ. (เคมี) 2538 

วท.ม. (เคมี) 2541 

ปร.ด. (เคมี) 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสขุ  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือ

วิเคราะห์) 2553 

วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2556 

ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2561 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จําเป็นตอ้งนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกจิของประเทศไทยมีการชลอตัวอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไม่เพียง

พอที่จะทาํให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิทั่วโลก สาเหตุสาํคัญอกีประการหนึ่งที่ทาํให้ประเทศไทยติดอยู่ในกบั

ดักประเทศรายได้ปานกลาง คือผลิตภาพของปัจจัยการผลิตยังไม่สูงพอที่จะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงข้ึน  

นอกจากนี้ผลิตภาพของแรงงาน ยังไม่เพิ่มข้ึนรวดเรว็เท่าที่ควรจากข้อจาํกดัในการพัฒนาทกัษะแรงงานให้

สอดคล้องของตลาดแรงงาน  ในปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ

ในระยะยาวเพื่อจัดการกบัปัญหาเศรษฐกจิดังกล่าว โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิ จากเดิมที่เป็น

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่เศรษฐกจิมูลค่าสูง (High-Value Added Economy) ที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรมตามโมเดล ประเทศไทย “4.0” โดยมีฐานคิดหลักคือเปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่

สนิค้าเชิง “นวัตกรรม” มากข้ึน และเปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่การ

ขับเคล่ือนด้วยอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตซ่ึงขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม และเปล่ียนจากแรงงาน

ทกัษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และทกัษะสงู  ในขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงความย่ังยืนโดยมี

การมุ่งพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกจิใหม่ BCG ที่ผนวกรวมเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

เศรษฐกจิสเีขียว  
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 ในการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศดังกล่าว ต้องอาศัยการเสริมสร้างรากฐานและ

โครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศ ซ่ึงในด้านการศึกษานั้น 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่สาํคัญทั้งในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑติ การจัดการเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กบัการฝึกปฏบิัติเพื่อบ่มเพาะความเข้มแขง็ทางวิชาการและ

ทกัษะเฉพาะทางตามศาสตร์ของสาขาวิชา การเพาะบ่มทกัษะการวิจัยภายใต้หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาที่

อาศัยความรู้และทกัษะเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่  มี

บทบาทสาํคัญให้การเสริมสร้างกาํลังคนที่มีทกัษะเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการ 

 ในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กาํหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยในแผนระยะสั้นตามร่างกรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ได้มีการกาํหนดการพัฒนาใน 4 

ด้าน ได้แก ่1) เศรษฐกจิมูลค่าสงูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  3) วิถี

ชีวิตย่ังยืน และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  หลักสตูร วท.ม. วัสดุศาสตร์มีความสอดรับกบัการ

พัฒนาในด้านที่ 1) และ 3) ในแง่การคิดค้นนวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและสร้างความย่ังยืน ทั้ง

ยังสอดคล้องกบัด้านที่ 4) ในแง่การสร้างกาํลังคนที่มีสมรรถนะสงูเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  โดย

การสร้างเศรษฐกจิมูลค่าสงูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันหลายๆ ด้าน ที่หลักสตูรฯ สามารถเข้าร่วมมีบทบาทในการขับเคล่ือน ได้แก ่ การผลิต

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ  และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอจัฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพด้านพลาสติกชีวภาพ  ซ่ึงล้วน

อาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงานด้านวัสดุศาสตร์ 

 

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับที่ 12 และกาํลังเข้าสูก่ารยกร่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  ที่มีเป้าหมายหลัก คือ พลิกโฉม

ประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกจิสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  ในปัจจุบันประเทศไทยประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกดิ

ความเสี่ยงอาท ิ (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาํให้อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแล

ผู้สงูอายุเพิ่มสูงข้ึน (2) การพัฒนาคนของประเทศไทยในด้านการศึกษา ทางสขุภาพเป็นไปในทางที่ดีข้ึนแต่

ยังตํ่ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเซียคนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มสงูข้ึนแต่คุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์

ตํ่า ผลิตภาพการผลิตแรงงานยังตํ่าและมีความต้องการกาํลังคนที่มีทกัษะและองค์ความรู้สงูทั้งปริมาณและ

คุณภาพเพิ่มมากข้ึนจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเรว็ข้ึน

ในยุคดิจิตัลทาํให้สงัคมไทยกาํลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ

ที่หลากหลายสังคมไทยกาํลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกบัทกัษะการคิดวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการที่สาํคัญ ดังนี้  (1) 

การน้อมนาํและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏริปูประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ส่วนร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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(พ.ศ. 2566 – 2570)  กยั็งคงน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานาํทางในการ

ขับเคล่ือนและวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยกาํหนดทศิทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีความ 

สอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกาํลังจะพัฒนาสู่เศรษฐกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  และ

สถานการณ์ทางสังคมที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาํให้การพัฒนาคนให้มีทักษะและมี

คุณภาพมีความสาํคัญย่ิง  การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทางวัสดุศาสตร์ยังมีความจําเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ เนื่องจากวัสดุศาสตร์มีบทบาทในอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่ม 2nd Wave 

S-Curve ที่ครอบคลุมการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ และมีความสาํคัญย่ิงต่อการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ

เพื่อพัฒนานวัตกรรม   นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่

พยายามปรับใช้ทรัพยาการและผลผลิตทางชีวภาพให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตร 

วท.ม.วัสดุศาสตร์จึงพัฒนาข้ึนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีพันธกิจในการผลิตมหาบัณฑิตทางวัสดุ

ศาสตร์   

 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

ทางด้านวัสดุศาสตร์ มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมี

คุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  กล่าวได้ว่า หลักสตูรมีความสอดคล้องกบัความต้องการ

ของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน  สาํหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้  หลักสูตรมีการปรับเปล่ียน

ลักษณะหลักสูตรโดยจัดรายวิชาบางส่วนเป็นชุดวิชาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ที่ ดีข้ึน และ

กาํหนดให้นิสติเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล     

  

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกจิหลักในการผลิตบณัฑติด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรม

จริยธรรม  เพื่อเป็นบัณฑติทุกระดับการศึกษาที่มีความเข้มแขง็ด้านวิชาการควบคู่กบัสมรรถนะในการทาํงาน  

และมีพันธกิจในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

สากล เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมให้แก่สังคม และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคม ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว  คณะวิทยาศาสตร์จึงมีการออกแบบหลักสูตรโดย

มุ่งจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบันคือฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2558)  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนวกกับการพัฒนา/บ่ม

เพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซ่ึงหมายถึง Sharing, Caring, and Integrating 
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เพื่อยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑติที่พึงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวจิัยสู่ความ

เป็นมืออาชีพตามบริบททางสงัคมที่เปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการเสริมสร้างความสามารถและทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 อนันาํมาซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ทั้งยังการคาํนึงถึงสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถเกื้อหนุนชุมชนและสงัคมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให้ 

      ไม่มี 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

      กรรมการบริหารหลักสูตรทาํหน้าที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและ

นิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร/

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาํเนินการ/กาํกับ/ดูแลการดาํเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม

อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของ

รายวิชา 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ สามารถพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการใช้งานใน

ภาคอุตสาหกรรม 

 

     1.2 ความสําคญั 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์อาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่

นาํไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ  วัสดุศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์

แขนงหนึ่งที่จําเป็นและเช่ือมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายด้านอันส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งยังมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสามารถบูรณาการกบัศาสตร์ต่างๆ 

ได้ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านวัสดุศาสตร์ ด้วยการสร้างหลักสูตรวัสดุศาสตร์ที่มีการผสานรวมรายวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม 

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะความสามารถ  สามารถทาํการวิจัย  สร้างองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวัสดุ

ศาสตร์  สอดคล้องกบัแผนกลยุทธก์ารพัฒนากาํลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

 

     1.3 วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรียนรู ้

1.3.1 วตัถุประสงค ์เพื่อผลิตมหาบัณฑติทางวัสดุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. เข้าใจธรรมชาติของวัสดุ มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน การวิจัย และการสื่อสารความรู้

ทางด้านวัสดุศาสตร์  

2. มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวสัดุโดยต้อง

คาํนึงถึงความปลอดภัย การคุ้มทุน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ อย่างมีจรรยาบรรณ  

 

1.3.2 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร  

1.  สามารถถ่ายทอดหลักการและความรู้ เฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

2.  สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบิัติทางวัสดุศาสตร์ และ

วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.  ปฏบิัติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสิทธิ์และความ     

คิดเหน็ของผู้อื่น   

4.  สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้ากล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.  สามารถใช้กระบวนการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ 
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 1.3.3 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร เมือ่สิ้ นปีการศึกษา (2 หรือ 3 ปีตามรูปแบบ

ของหลักสูตร) 

  ปีที่ 1 บรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร   ELO1, ELO2, ELO3, ELO4                                           

         ปีที่ 2 บรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร   ELO2, ELO3, ELO4, ELO5                                              
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้  

2.1 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนทุกปี

การศึกษา  

2.1.1 มีการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 

2.1.2 มีการประชุมเพื่อ

พิจารณาแนวทางพัฒนา 

และปรับปรงุการจัดการเรียน

การสอน 

2.1.1 รายงานผลการเรียนรู้  

และ/หรือ ผลการจัดการเรีน

การสอน (มคอ. 3-7) 

2.1.2 เอกสารการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน/กล

ยุทธก์ารสอน (มคอ. 3-7) 

2.2 การพัฒนาอาจารย์ประจาํ

หลักสตูรทุกปีการศึกษา 

2.2.1 อาจารย์ประจาํ

หลักสตูรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

2.2.1 เอกสารการเข้าร่วม

โครงการหรือกจิกรรมที่

ก่อให้เกดิการพัฒนาทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

2.3 การปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปีให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและเทคโนโลยี 

2.3.1 มีการวิเคราะห์และ

วิพากษ์หลักสตูรโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2.3.1 รายงานผลการ

ดาํเนินงานหลักสูตร (มคอ.

7) 

2.3.2 ร้อยละของบัณฑติที่

ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี 

2.3.3 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น    

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงศุกร์  

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 

      2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 1. สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 2. เป็นผู้ผ่านการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 3. มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศกึษาระดับ 

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

4. เป็นนิสติปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามระบุในโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (4+1) 

 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

  2.3.1 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการแตกต่างกนั 

  2.3.2 มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ไม่เพียงพอ 
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    2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 ส่งเสริมให้นิสติลงเรียนวิชาเสริมเพื่อปรับพื้นฐาน 

  2.4.2 แนะนาํให้นสิติลงเรียนวิชาวัสดุศาสตร์ระดับปริญญาตรีบางวิชาเพื่อเพิ่มความรู้ความ

เข้าใจทางวัสดุศาสตร์ 

 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จาํนวนนิสติ 
จาํนวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพื่อใช้ในการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร์ 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

700,000 700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

รวมรายรับ 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
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      2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายการ ค่าใชจ่้ายต่อหวั ยอดสะสม 
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 53,800.00 53,800.00 
1.1 หลกัสูตรภาษาไทย     
1.1.1 ค่าสอนสําหรบัผูส้อนภายใน (เมือ่มีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)     
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง)  28,800.00  28,800.00  
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ช่ัวโมง)            -    28,800.00  
1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของสว่นงานอื่น     
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 900 บาท/ชั่วโมง           -    28,800.00  
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาํหรบัอาจารยพิ์เศษ     
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชั่วโมง (ตอ้งไม่เกิน 180 
ชัว่โมง) 

8,000.00  36,800.00  

 
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ      

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จาํนวนปี)  5,000.00  41,800.00  
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 1,000.00  42,800.00  
กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ 
ฯลฯ) 

2,000.00  44,800.00  

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้สาํหรับนิสติ  8,000.00  52,800.00  
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1,000.00  53,800.00  

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร -    53,800.00  
2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 13,450.00  67,250.00  
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันตํ่าร้อยละ 5)  3,362.50  57,162.50  
2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันตํ่าร้อยละ 5)  3,362.50  60,525.00  
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 6,725.00  67,250.00  
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900.00  80,150.00  
หลกัสูตรภาษาไทย (ทาํปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 150,000 บาท     
3.1 กรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นสิติ 1 
คน) 

2,500.00  69,750.00  

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์     
- กรรมการควบคุมปริญญานพินธห์ลัก (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นสิติ 1 คน) 3,500.00  73,250.00  
- กรรมการควบคุมปริญญานพินธร่์วม (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นสิติ 1 คน)  2,500.00  75,750.00  
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์     
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00  78,250.00  
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นสิติ 1 คน) 1,500.00  79,750.00  
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทา้ย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400.00  80,150.00  
4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 31,560.00  111,710.00  
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)  8,720.00  88,870.00  
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  6,000.00  94,870.00  
4.3 ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  2,080.00  96,950.00  
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  14,760.00  111,710.00  
5. หมวดกองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (20%)  139,637.50 
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  139,637.50 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  140,000 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน  

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จํานวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ      14 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      10 หน่วยกติ 

  ปริญญานิพนธ ์      12 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

  

  3.1.3 รายวิชา  

  1.   หมวดวิชาบังคับ กาํหนดให้เรียน   14   หน่วยกิตดังนี้  

       ชุดวิชาโครงสร้าง สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ                 6 หน่วยกติ 

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 3(3-0-6) 

MS501 Structure and Properties of Materials  

วส502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(2-2-5) 

MS502 Materials Characterization  
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         ชุดวิชาปฏกิริิยา ปรากฎการณ์ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุ              4 หน่วยกติ 

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4) 

MS503 Thermodynamics for Materials Science  

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4) 

MS504 Kinetics for Materials Science  
 

          ชุดวิชาวิชาวิจัยและสมัมนา           4 หน่วยกติ 

วส591 ระเบียบวิธวีิจัย 2(1-2-3) 

MS591 Research Methodology  

วส592 สมัมนาวัสดุศาสตร์ 2(0-4-2) 

MS592 Seminar in Materials Science   

 

  2.   หมวดวิชาเลือก กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาใน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์อย่างน้อย 5 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม

อื่นๆ สาํหรับหน่วยกติส่วนที่เหลือ ทั้งนี้  สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสตูร นอกส่วนงาน และนอก

มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

   กลุ่มที่ 1  กลุ่มโลหะ   

วส511 กระบวนการแขง็ตัว 2(2-0-4) 

MS511 Solidification Processing  

วส512  การกดักร่อน 3(2-2-5) 

MS512   Corrosion   

วส513  กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(1-4-4) 

MS513  Metal Processing and Product Design   

วส514   โลหะวิทยากายภาพประยุกต์ 3(2-2-5) 

MS514  Applied Physical Metallurgy  

วส515   การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย 2(1-2-3) 

MS515   Fracture and Failure Analysis   

วส516       การสกดัโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่ 2(1-2-3) 

MS 516  Metal Refining and Recovery Processing  

    

   กลุ่มที่ 2  กลุ่มเซรามิก   

วส521 วัสดุเซรามิก 3(3-0-6) 

MS521  Ceramic Materials  

วส522   เทคโนโลยีของแก้ว 3(3-0-6) 

MS522  Glass Technology  
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วส523   ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 

MS523  Ceramic Products and Quality Development  

วส524   วัสดเุพียโซอเิลก็ทริกและเฟอร์โรอเิลก็ทริก 3(3-0-6) 

MS524 Piezoelectric and Ferroelectric Materials  

วส525   กระบวนการทางเซรามิกและการข้ึนรูปเซรามิก 3(2-2-5) 

MS525  Ceramic Processing and Fabrication  

 

   กลุ่มที่ 3  กลุ่มพอลิเมอร์   

วส531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 

MS531  Polymer Processing  

วส532  กระแสวิทยาการไหลของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

MS532  Polymer Rheology  

วส533  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 3(2-2-5) 

MS533  Structure and Properties of Polymers  

วส534  เคมีเชิงฟิสกิสข์องพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

MS534  Physical Chemistry of Polymers  

วส535 เมมเบรนพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

MS535  Polymer Membranes  

วส536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 2(1-2-3) 

MS536  Degradable Polymers and Polymer Recycling  

    

   กลุ่มที่ 4  กลุ่มวัสดุข้ันสูงและการวิเคราะห์     

วส541  พื้นผิวศาสตร์ 3(3-0-6) 

MS541  Surface Science  

วส542 วิธวีิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์ 2(1-2-3) 

MS542 Surface Analysis Methods in Materials Science  

วส543  วัสดุแม่เหลก็ 2(2-0-4) 

MS543 Magnetic Materials  

วส544  การข้ึนรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหลก็ 2(1-2-3) 

MS544 Fabrication and Analysis of Magnetic Materials  

วส545 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 

MS545 Nanomaterials  

วส546   เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

MS546  Thin Film Technology  

วส547 ผลึกศาสตร์ข้ันสูง 3(2-2-5) 
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MS547 Advanced Crystallography  

วส548 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

MS548  Composite Materials  

วส641  อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการข้ึนรูป 2(2-0-4) 

MS641 Microelectronic Device and Fabrication   

วส642 กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 2(1-2-3) 

MS642 Additive Manufacturing  

วส643 วิธกีารเชิงตัวเลขสาํหรับวัสดุศาสตร์ 2(1-2-3) 

MS643 Numerical Methods for Materials Science  

วส644  กาวชีวภาพ 3(3-0-6) 

MS644    Bioadhesives  

วส645 

MS645    

วัสดุสาํหรับเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวพลังงาน  

Materials for Energy Harvesting Technology 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มที่ 5  กลุ่มหัวข้อพิเศษ ปฏบิัติการพิเศษทางวัสดุศาสตร์  

วส651  หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์  3(2-2-5) 

MS651  Special Topics in Materials Science  

วส652  หัวข้อพิเศษเชิงปฏบิัติการทางวัสดุศาสตร์  3(1-4-4) 

MS652 Special Experiments in Materials Science  

    

   กลุ่มที่ 6  กลุ่มหลักการทั่วไปทางวัสดุศาสตร์ 

วส505 ฟิสกิสข์องแขง็สาํหรับวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4) 

MS505 Solid State Physics for Materials Science  

วส506 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 

MS506 Mechanics of Materials   

วส507  คณิตศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4) 

MS507 Mathematics for Materials Science  

วส508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ   2(2-0-4) 

MS508 Materials Selection and Design   

 

  3. ปริญญานิพนธ ์กาํหนดให้เรียน 12 หน่วยกติดังนี้  

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis   

    

 



17 
 

ความหมายของรหสัวิชา  

   1.   ความหมายของรหัสตัวอกัษร 

    วส หรือ MS หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 

   2.  ความหมายของรหัสตัวเลข  

    เลขรหัสตัวแรก หมายถึง วิชาระดับบัณฑติศึกษา 

    เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 

    เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาํดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 

   3.  ความหมายรหัสตัวกลาง 

  0 หมายถึง หมวดวิชาทางวัสดุศาสตร์ 

  1 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางโลหะ 

  2 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางเซรามิก 

  3 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางพอลิเมอร์ 

  4 หมายถึง หมวดวิชาเลือกทางวัสดุข้ันสูงและการวิเคราะห์ 

  5 หมายถึง หัวข้อพิเศษ ปฏบิัติการพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 

  9 หมายถึง วิจัย / สมัมนา / ปริญญานิพนธ ์  
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   3.1.4 แผนการศึกษาในลกัษณะชุดวิชา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 

วส501  

วส502 

ชุดวิชาโครงสรา้ง สมบติัและพฤติกรรมของวสัดุ 

โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

วส591  

วส592 

ชุดวิชาวิจัยและสมัมนา 

ระเบียบวิธวีิจัย 

สมัมนาวัสดุศาสตร์   

 

2(1-2-3) 

2(0-4-2) 

วิชาเลือก วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

 รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 12 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 

วส503 

วส504 

ชุดวิชาปฏิกิริยา ปรากฎการณ ์และการเปลีย่นแปลงของวสัดุ 

อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

วิชาเลือก วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 12 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

 รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 6 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

 รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 6 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

ชุดวิชาโครงสรา้ง สมบติัและพฤติกรรมของวสัดุ ประกอบด้วยรายวชิา วส501 และ วส502 

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ       3(3-0-6) 

MS501 Structure and Properties of Materials  

  ความรู้ ด้านผลึกศาสตร์ แลตทซิของบราเวส ์ ทฤษฎีพันธะปฐมภมิู และทุติยภูมิ แรงยึดเหนี่ยว

แบบต่างๆ ในของแขง็ ตาํหนิ ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง พันธะ และสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมและวัสดุนวัตกรรม 

  Basic crystallography of materials, Bravais lattice, theories of primary and secondary 

bonding in crystals, cohesive forces in solids, defects, the relationship between structure, bonding, 

and properties of different types of industrial and innovative materials. 

 

วส502 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ                3(2-2-5) 

MS502 Materials Characterization  

  วิธีการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการเล้ียวเบนของรังสี

เอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ การวิเคราะห์พื้นผิว การหาสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อน

ในวัสดุต่างๆ  การหาสมบัติทางไฟฟ้า การวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็ก การหาสมบัติทางแสง  การฝึก

ปฏบิัติการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

  Characterization of materials, materials crystal structure determination, crystal structure 

determination by X- ray diffraction technique, chemical composition analysis, surface analysis, 

determination of mechanical and thermal properties of materials, determination of electrical Properties, 

determination of magnetic properties, determination of optical properties, practical experiences from 

operating instruments. 

 

ชุดวิชาปฏิกิริยา ปรากฎการณ ์และการเปลีย่นแปลงของวสัดุ ประกอบด้วยรายวิชา วส503 วส504  

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์      2(2-0-4) 

MS503 Thermodynamics for Materials Science     

กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัวัสดุและปรากฏการณ์ในวัสดุ เคมีความร้อนและการประยุกต์ใช้

ทางโลหะวิทยา เอนทลัปีของการเกดิที่สภาวะมาตรฐาน การคาํนวณหาการเปล่ียนแปลงพลังงานอสิระในการ

เกดิปฏกิริิยา ความสมดุลย์ทางเฟสในระบบทมีีหนึ่งองค์ประกอบ พฤติกรรมของสารละลาย พลังงานอิสระ

ของกบิสแ์ละแผนภมิูเฟสสาํหรับระบบที่มีสององค์ประกอบ ปฏกิริิยาเคมีของแกส๊ ปฎิกริยาระหว่างเฟส

ควบแน่นและเฟสที่เป็นแกส๊ สมบัติทางอุณหพล-ศาสตร์ของแกส๊อุดมคติและการผสมกนัของแกส๊อุดมคติ 

อุณหพลศาสตร์ของแกส๊จริง แผนภมิูพอร์เบซ์ 
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             Laws of thermodynamics applied to materials and material phenomena, thermochemistry and 

its application in metallurgy, enthalpy of formation at standard state, free energy change in chemical 

reaction, phase equilibrium in a one component system, the behavior of solutions, Gibbs free energy-

composition and phase diagrams of binary systems, reactions involving gases, reaction involving pure 

condensed phase and a gases phase, thermodynamics properties of ideal gases and mixtures of ideal 

gases, thermodynamic of non-ideal gases, Pourbaix diagram. 

 

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์       2(2-0-4) 

MS504 Kinetics for Materials Science      

  จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ กฎการแพร่ การแพร่ในของแขง็ การแพร่ในโลหะ การแพร่

ในเซรามิก การเปล่ียนเฟสแบบอาศัยการแพร่  การเปล่ียนเฟสแบบไม่อาศัยการแพร่ การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างจุลภาคในการเปล่ียนเฟส จลนศาสตร์การดูดซับ 

  Kinetics of processes in materials, laws of diffusion, diffusion in solids, diffusion in 

metals, diffusional phase transformation, diffusionless phase transformation, microstructural changes 

during phase transformation, absorption kinetics. 

 

ชุดวิชาวิจัยและสมัมนา ประกอบด้วยรายวิชา วส591 และ วส592 

วส591 ระเบียบวิธวีิจัย        2(1-2-3) 

MS591 Research Methodology  

  การต้ังสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารและฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

การอ้างองิเอกสารที่ใช้ในงานวิจัยและในการเขียนบทความ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินงานวิจัย 

การนาํเสนอและการเผยแพร่ผลงาน รวมถึงฝึกปฏบิติัเขียนโครงร่างงานวิจัย 

  Research hypothesis, research design, information search techniques and information 

analysis from database, writing research proposal, statistic in research, interpreting the data and 

conclusion, referencing and citation in research, research ethic, research presentation and publication. 

วส592 สมัมนาวัสดุศาสตร์         2(0-4-2) 

MS592 Seminar in Materials Science   

  การฟัง และการนาํเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประเดน็ร่วมสมัยทาง

วัสดุศาสตร์  โดยการให้สัมมนา เพื่อให้นิสติได้ศึกษาผลงานวิจัยของผู้อื่น เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้   มี

การแสดงและรับฟังความคิดเหน็   

  Listening to and developing presentation skills on seminar topics related to contemporary 

materials science, searching related journal articles in order to evaluate scientific information, share 

knowledge, and respond to feedback. 
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หมวดวิชาเลือก   กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธอ์ย่างน้อย 5 หน่วยกติ 

สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสตูร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 กลุ่มที่ 1   กลุ่มโลหะ  

วส511 กระบวนการแขง็ตัว        2(2-0-4) 

MS511 Solidification Processing  

  อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ สัณฐานวิทยาของส่วนต่อประสานระหว่างของแข็งและของเหลว 

ปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนในการหล่อโลหะ กลไกของการแขง็ตัวของโลหะภายใต้สภาวะสมดุลและไม่

สมดุล ปรากฏการณ์การเกิดนิวเคลียสและการเติบโตของผลึก การเกิดโครงสร้างจุลภาค การขนส่งมวล

ระหว่างการแขง็ตัว 

  Thermodynamics, kinetics, and morphologies of solid- liquid interfaces, heat flow 

phenomena in metal casting, mechanism of solidification of metals under equilibrium and non-

equilibrium conditions, nucleation and crystal growth phenomena, microstructure formation, mass 

transport during freezing. 

  

วส512   การกดักร่อน         3(2-2-5) 

MS512  Corrosion 

  หลักการกดักร่อน อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการกดักร่อนในสิ่งแวดล้อมต่างชนิด การ

ทดสอบการกดักร่อน  การป้องกนัการกดักร่อน  ปฏกิริิยาระหว่างโลหะกบัแกส๊ที่อุณหภมิูสงู การกดักร่อนใน

วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงวัสดุทางการแพทย์ 

  Corrosion principles, thermodynamics and kinetics of corrosion in different environments, 

corrosion testing, corrosion prevention, high temperature metal-gas reaction, corrosion of materials 

used in the industry and biomaterials. 

 

 

วส513 กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ ์    3(1-4-4) 

MS513 Metal Processing and Product Design   

  กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การออกแบบผลิตภัณฑเ์พื่อใช้ในอุตสาหกรรม การสร้าง

นวัตกรรมโลหะและโลหะผสมด้วยการหล่อ การเช่ือม การข้ึนรูป ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้งานโลหะและ

โลหะผสม อุณหพลศาสตร์ของกระบวนการทางโลหะ การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตโลหะและ

โลหะผสม  
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  Processing of metals and alloys, product design for industry, innovation creation of metals 

and alloys using casting, welding, forming, theory relating to the applications of metals and alloys, 

thermodynamics of metal processing, process analysis and improvement of metals and alloys. 

 

วส514   โลหะวิทยากายภาพประยุกต์       3(2-2-5) 

MS514  Applied Physical Metallurgy  

  การทาํนายสมบัติของโลหะโดยใช้แผนภาพเฟสและการแปลงเฟส  สมบัติทางกายภาพของโลหะ

ที่อุณหภูมิสูง  ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลงเฟสแบบแพร่และไม่แพร่ จลนศาสตร์ของกระบวนการทาง

โลหะวิทยา การตกผลึกในโลหะ กลไกการเพิ่มความแขง็แรงและความแขง็ในโลหะ การอบชุบความร้อน การ

ชุบแข็งพื้ นผิวของโลหะ โลหะวิทยากายภาพสําหรับโลหะในกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การ

ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 

  Prediction of properties of metals based on phase diagram and phase transformation, physical 

properties of metals at high temperature, transport phenomena, diffusion and diffusionless 

transformations, kinetics of metallurgical reactions, crystallization in metals, strengthening and 

hardening mechanisms in metals, heat treatment, surface hardening of metals, physical metallurgy of 

ferrous and non-ferrous alloys, applications of metals and alloys. 

 

วส515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสียหาย     2(1-2-3) 

MS515 Fracture and Failure Analysis   

  การวิเคราะห์ความเสียหาย การออกแบบความเสียหายเชิงกล ความสัมพันธ์พื้ นฐานระหว่าง

โครงสร้างและพฤติกรรมเชิงกลของโลหะและโลหะผสม ความเค้นและความเครียด การแปรรูปแบบยืดหยุ่น  

ทฤษฎีเกี่ยวกับดิสโลเคชัน การแปรรูปแบบถาวร กลไกการสร้างความแข็งแรง  เกณฑ์จุดครากและการ

ประยุกต์  การทาํให้แกร่ง การคืบและการแตกหักจากการคืบ 

  Introduction to failure analysis, mechanical fracture design, fundamental relationships 

between structure and mechanical behavior of metals and alloys, stress and strain, elastic deformation, 

dislocation theory, plastic deformation, strengthening mechanisms, yield criteria and their applications, 

toughening mechanisms, creep and creep rupture. 

 

วส516    การสกดัโลหะให้บริสุทธิ์และกระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่   2(1-2-3) 

MS516   Metal Refining and Recovery Processing  

  หลักการทางด้านการสกัดโลหะให้บริสุทธิ์ กระบวนการการสกัดโลหะให้บริสุทธิ์ การนาํของเสีย

โลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ในการสกัดโลหะมีค่าจากขยะ

อเิลก็ทรอนกิส ์การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกบัการการนาํโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ การพัฒนากระบวนการ

อย่างย่ังยืนโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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  Principles of metal refining, metal refining processes, metals recovery from industrial waste, 

analysis of refining process from electronic waste, recovery processing technology, sustainable 

processing development based on social responsibility. 

 

 กลุ่มที่ 2   กลุ่มเซรามิก   

วส521 วัสดุเซรามิก                        3(3-0-6) 

MS521 Ceramic Materials  

  โครงสร้างของเซรามิก   โครงสร้างที่มีฐานเป็นแบบเฟสเซ็นเตอร์และเฮกซะโกนัลโคลสแพ็ค 

เพอร์รอฟสไคท์  ข้อบกพร่องในเซรามิก   สัญลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์  การขนส่งมวลและไฟฟ้าในวัสดุ  

สภาพนาํไฟฟ้าโดยไอออนและอิเลก็ตรอน  การนาํไฟฟ้าในเซรามิก  โลหะออกไซด์  สมบัติเชิงกล การเกิด

โครงสร้างจุลภาคในวัสดุเซรามิก ขนาดของอนุภาค กระบวนการเผาผนึก 

  Structure of ceramics, FCC and HCP based structures, perovskite structure, defects in 

ceramics, Kroeger- Vink Notation, mass and electrical transport in materials, ionic and electronic 

conductivity, conduction in metal oxide ceramics, mechanical properties, microstructure development 

in ceramic materials, particle size, sintering process. 

 

วส522   เทคโนโลยีของแก้ว        3(3-0-6) 

MS522 Glass Technology  

  โครงสร้างของแก้วและหลักการเกดิแก้ว ความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมี-โครงสร้าง

โครงข่าย-สมบัติของแก้ว การออกแบบโครงสร้างและสมบัติของแก้วให้ตรงกบัความต้องการ กระบวนการ

หลอมแก้วก่อนการข้ึนรูป และเทคโนโลยีในการข้ึนรูป การปรับปรุงสมบัติและการตรวจสอบแก้วด้วยเทคนิค

ต่างๆ 

  Structure of glass and glass formation principles, relationship between chemical 

composition, glass network and their properties, design of glass structure and properties for specific 

requirement, melting process, glass forming technologies, improvement of glass properties and glass 

characterization techniques. 

 

วส523   ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนาคุณภาพ     2(1-2-3) 

MS523 Ceramic Products and Quality Development    

  การจาํแนกวัตถุดิบสาํหรับเซรามิกและการทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ แร่ที่ใช้ในการผลิตเซรามิก 

การจาํแนกประเภทและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรามิก การหาลักษณะสมบัติของวัสดุเซรามิกเพื่อการ

ผลิตให้ตรงกบัวัตถุประสงค์การใช้งาน โครงสร้างและหน้าที่ของสารเติมแต่งในกระบวนการผลิต การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ ์สาเหตุและการป้องกนัตาํหนิ การประยุกต์ใช้เซรามิกในระบบอุตสาหกรรม เซรามิกแบบ

ดั้งเดิม เซรามิกที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน 
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  Classification of ceramic raw materials, physical and chemical properties investigation of 

ceramic raw materials, clay mineral for ceramic production, type and composition classification of 

ceramic products, characterization and properties of ceramics for specific uses, additive materials and 

their functions in ceramic processing, quality development, causes and prevention of defects, application 

of ceramics in industries, conventional ceramic, ceramics for specific usage. 

 

วส524   วัสดุเพียโซอเิลก็ทริกและเฟอร์โรอเิลก็ทริก     3(3-0-6) 

MS524 Piezoelectric and Ferroelectric Materials  

  ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันแบบเกิดเอง 

ปรากฏการณ์ไพโรอิเล็กทริก โดเมน วงฮิสเตอไรซิส การเปล่ียนเฟส สมบัติทางกายภาพและสมบัติไฟฟ้า 

การวัดและการประยุกต์ใช้งาน 

  Characteristics of piezoelectrics and ferroelectrics, spontaneous polarization, pyroelectric 

effect, domain, hysterysis loop, phase transition, physical and electrical properties, measurement and 

applications. 

 

วส525   กระบวนการทางเซรามิกและการข้ึนรูปเซรามิก     3(2-2-5) 

MS525 Ceramic Processing and Fabrication    

  วัตถุดิบในการผลิตเซรามิก  วิธีการเตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟิสิกส์  เทคนิคการข้ึนรูปและการ

ประดิษฐ์ การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคระหว่างการเผาผนึก การวัดและการควบคุม

กระบวนการผลิต บทบาทของพื้ นผิวและการปรับแต่งพื้ นผิว ลักษณะเฉพาะเพื่อการผลิตให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ การควบคุมคุณภาพ  สาเหตุและการป้องกนัตาํหน ิ

  Raw materials for ceramic processing, chemical and physical preparation methods for 

ceramics, forming and fabrication techniques, microstructural changes and development during 

sintering, measurement and production control for ceramic processing, surface and surface finishing, 

characteristics for ceramic production for specific purposes, quality control, causes and prevention of 

defects. 

 

 กลุ่มที่ 3   กลุ่มพอลิเมอร ์  

วส531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์       3(2-2-5) 

MS531 Polymer Processing  

  หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์  เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การอัดรีด การฉีด

ข้ึนรูป การอัดข้ึนรูป  การอัดแบบชนิดหมุนตัว การข้ึนรูปชิ้ นงานเป็นแผ่นด้วยการเทแบบ การป่ันหลอม  

การผสมยาง ความสมัพันธร์ะหว่างกระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 
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  Principles of polymer processing, thermoplastic and thermoset, extrusion, injection molding, 

compression molding, transfer molding, thermoforming, rotational molding, calendaring, melt spinning, 

rubber compounding, relationship between processing and product properties. 

 

วส532 กระแสวิทยาการไหลของพอลิเมอร์      2(2-0-4) 

MS532  Polymer Rheology  

  ความรู้ เบื้องต้นและการจาํแนกของไหล  พฤติกรรมการไหลและสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ 

หลอมเหลวแบบนิวโทเนียนและแบบไม่เป็นนิวโทเนียน  การวัดสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว 

ตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว  

  Introduction and classifications of fluids, Newtonian and Non-Newtonian behavior and 

rheological properties of polymer melts, determinations of rheological properties of polymer melts, 

processing parameters affecting the flow properties of polymer melts. 

 

วส533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์      3(2-2-5) 

MS533 Structure and Properties of Polymers  

  โครงสร้างโมเลกุลและสณัฐานของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง ๆ  อทิธพิล

ของโมเลกุลและสณัฐานที่มีต่อสมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การเสยีรูปของ

พอลิเมอร์ในสถานะของแขง็ การไหลของพอลิเมอร์ สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสง พอลิเมอร์ผสม การปรับ

แปลงพอลิเมอร์ 

  Molecular structure and morphology, structure of polymers in various states, molecular and 

morphological influence on physical properties of polymers, mechanical properties of polymers, 

deformation of polymers in solid state, non-Newtonian flow, electrical and optical properties, polymer 

blends, polymer modification. 

 

วส534 เคมีเชิงฟิสกิสข์องพอลิเมอร์       2(2-0-4) 

MS534 Physical Chemistry of Polymers  

  โมเลกุลพอลิเมอร์ในรูปของคอยล์แบบสุ่ม โครงรูปและขนาดโมเลกุลของโซ่พอลิเมอร์ในพอลิ

เมอร์สถานะต่างๆ อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติของคอยล์พอลิเมอร์ที่แทรกประสานกันในสารละลาย  การแยก

เฟส การบวมตัวของพอลิเมอร์แบบโครงข่าย  การลดตํ่าลงของจุดหลอมเหลว การตรวจสอบวิเคราะห์มวล

และขนาดของพอลิเมอร์เส้นเด่ียวในสารละลายเจือจางโดยใช้วิธเีชิงสถิตและเชิงพลวัต 

  Polymer chain molecules as random coils, conformation and molecular dimension of 

polymer chains in various states of polymers, statistical thermodynamics of interpenetrating random 

coiling polymers in solution, phase separations, swelling of polymer networks, depression of melting    

point, analysis of mass and size of isolated chain molecules in dilute solutions using static and 

dynamic methods. 
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วส535 เมมเบรนพอลิเมอร์        2(2-0-4) 

MS535 Polymer Membranes  

  วัสดุเมมเบรนบางและสมบัติต่างๆ การเตรียมเมมเบรนบางสังเคราะห์ การวิเคราะห์วัสดุ      

เมมเบรนบางแบบพรุนและไม่พรุน กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกบัเมมเบรนบาง การเลือกผ่าน การออสโมซิส 

กลับ  การกรอง การประยุกต์ใช้เมมเบรนบางในกระบวนการแยกแบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

  Membrane materials and properties, preparation of synthetic membranes, characterization of 

porous and non-porous membrane materials, membrane separation processes, dialysis, reverse osmosis, 

filtration, applications of membrane separation processes in industry. 

 

วส536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการรีไซเคิลพอลิเมอร์       2(1-2-3) 

MS536 Degradable Polymers and Polymer Recycling     

  พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ การนาํวัสดุมาผ่านกระบวนการเพื่อ

การแปรรูปและนํากลับมาใช้ใหม่ สืบค้นบทความที่เกี่ยวข้อง  นําความรู้ และเทคโนโลยีที่สืบค้นมาร่วม

อภิปรายในชั้นเรียน  โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  Degradable polymer, mechanism of polymer degradation, recycled polymer, searching 

information and discussion under the topics of degradable polymers and recycled polymer with social 

responsibility. 

 

 กลุ่มที่ 4   กลุ่มวสัดุขั้นสูงและการวิเคราะห ์ 

วส541 พื้นผิวศาสตร์         3(3-0-6) 

MS541 Surface Science  

  โครงสร้างอะตอมของพื้ นผิว โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของพื้ นผิว ความตึงผิว อุณหพลศาสตร์

ของพื้นผิว สภาพเคล่ือนที่ได้ของพื้นผิว อนัตรกริิยาระหว่างแกส๊และของเหลว กบัพื้นผิว การยึดติด  

อนัตรกริิยาระหว่างอนุภาคพลังงานสงูกบัพื้นผิว การดูดซับ พื้นผิวศาสตร์ในการทาํวัสดุและวัสดุนวัตกรรม- 

ไทรโบโลยีเบื้องต้น 

  Atomic structure of surfaces, electronic structure of surfaces, surface tension, 

thermodynamics of surface, mobility of surfaces, gas- liquid surface interactions adhesion, energetic 

particle-surface interaction, adsorption, introductory tribology. 

 

วส542 วิธวีิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์      2(1-2-3) 

MS542 Surface Analysis Methods in Materials Science  

  พื้นฐานสญุญากาศระดับสงูย่ิง เทคนิคด้านกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนสเปกโทรสโกปีอเิลก็ตรอน

โอเยร์สเปกโทรสโกปี อลัตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี รังสเีอกซ์ สเปกโทรสโกปีอนิฟราเรดเชิงการแปลงแบบ 

ฟูเรียร์ จุลทรรศนศาสตร์แบบส่องกราดเชิงทะลุทะลวง จุลทรรศนศาสตร์แบบแรงอะตอม  การเล้ียวเบนของ
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อิเล็กตรอนสะท้อนพลังงานสูง  การเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานตํ่า  การนาํเทคนิคการวิเคราะห์มา

ปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ 

  Fundamental of ultra- high vacuum, electron microscope techniques, Auger electron 

spectroscopy, ultraviolet spectroscopy, X- ray spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, 

scanning tunneling microscopy, atomic force microscope, reflection high energy electron diffraction, 

low energy electron diffraction. 

 

วส543 วัสดุแม่เหลก็         2(2-0-4) 

MS543 Magnetic Materials  

  โครงสร้างของวัสดุแม่เหล็ก ความเป็นแม่เหล็กแบบต่างๆ แม่เหล็กกับความต้านทานแม่เหลก็

ขนาดใหญ่ ปรากฏการณ์แม่เหลก็ในวัสดุรวมถึงแอนไอโซทรอปี แมก็นีโทสตริกชัน โดเมนแม่เหลก็กลไกการ

เกิดสภาพแม่เหล็ก  แม่เหล็กแบบเม็ดและแบบเป็นช้ัน วัสดุแม่เหล็กแบบผลึกและอสัณฐาน ฟิลม์บาง

แม่เหลก็ อนุภาคแม่เหลก็ การนาํไปประยุกต์ใช้    

  Structure of magnetic material, magnetic with Giant Magnetoresistance ( GMR) , granular 

and multilayer magnetic materials, nanocrystalline and amorphous magnetic material, magnetic thin 

films, magnetic particle, applications. 

 

วส544 การข้ึนรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหลก็     2(1-2-3) 

MS544 Fabrication and Analysis of Magnetic Materials  

  ประเภทของวัสดุแม่เหล็ก การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กโครงสร้างแบบนาโนคริสตัลและแบบ 

อสัณฐาน การวิเคราะห์สมบัติแม่เหล็กเฟอร์โรแมกเนติกเรโซแนนซ์   โดเมนและพื้ นผิว  ทัศนศาสตร์

แม่เหลก็การนาํวัสดุแม่เหลก็ไปใช้งาน  

  Types of magnetic materials, fabrication of nanocrystalline and amorphous magnetic 

materials, analyses of magnetic properties, ferromagnetic resonance, domains and surfaces, magneto-

optics, applications of magnetic materials. 

 

วส545 วัสดุนาโน         3(3-0-6) 

MS545 Nanomaterials  

  หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาํหรับวัสดุนาโน ความก้าวหน้าทางด้านการสังเคราะห์

และการผลิตวัสดุนาโน การพิมพ์แบบลิโทกราฟฟีเเละการรวมตัว การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน สมบัติ

ทางกายภาพ สมบัติทางแม่เหลก็และไฟฟ้าของวัสดุนาโน วัสดุนาโนที่เป็นโลหะและสารกึ่งตัวนาํ โครงสร้าง

เส้นลวดนาโนและท่อนาโน และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเทคโนโลยี 

  Basic principles of science and technology for nanomaterials, progress in nanomaterial 

synthesis and preparation of nanomaterials such as lithography and self- assembly, nanomaterials 

characterization and analysis, mechanical, magnetic and electrical properties of nanomaterials, 
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nanometal and nanosemiconductors, nanowire and nanotube structure, and application of nanomaterials 

in technology. 

 

วส546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง        3(3-0-6) 

MS546 Thin Film Technology 

  วิทยาศาสตร์สุญญากาศและเทคโนโลยี การพอกพูนฟิล์มเชิงฟิสิกส์และเคมี การก่อตัวและ

โครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง  สมบัติเชิงกล  สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

สมบัติเชิงแสง วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์ 

  Vacuum science and technology, physical and chemical vapor deposition, film formation 

and structure, thin- film characterization and analysis, mechanical, electrical, magnetic, and optical 

properties of thin-film, thin films materials and applications. 

 

วส547   ผลึกศาสตร์ข้ันสูง        2(1-2-3) 

MS547 Advanced Crystallography  

  ลักษณะภายนอกของผลึกกระบวนการตกผลึกและการเติบโตของผลึก  สัณฐานวิทยาของผลึก

ดัชนีมิลเลอร์ การวัดมุมของผลึกฉายาผลึก โครงสร้างอันเป็นระเบียบภายในผลึกใน 1 2 และ 3 ทิศทาง  

สมมาตร พอย์ท กรุ๊ป สเปซกรุ๊ป  ผลึกศาสตร์ทางรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกศาสตร์จาก

เทคนิคการทดลองข้ันสงู 

  Crystals, crystallization and crystal growth, crystal morphology, Miller indices, crystal 

angles, crystllographic projection, Crystal Periodicity (1D 2D and 3D), symmetry, point group, space 

group, X-ray crystallography, crystal structure analysis with advanced techniques. 

 

วส548 วัสดุเชิงประกอบ        3(3-0-6) 

MS548 Composite Materials      

  วัสดุเชิงประกอบชนิดต่างๆ วัสดุเชิงประกอบแบบเสริมเส้นใย วัสดุแบบช้ัน สมบัติทางกล 

มอดูลัสยืดหยุ่นและความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบ เกณฑ์การเสียหาย โครงสร้างจุลภาค สมบัติทาง

ความร้อนและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ งานวิจัยใน

ปัจจุบันเกี่ยวกบัวัสดุเชิงประกอบ    

  Various types of composite materials, fiber reinforced composites, laminates, mechanical 

properties of composites, elastic modulus and strength of composites, failure criteria, thermal properties 

and related theories, design of composites, applications of composites, current research on composites. 

 

วส641 อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการข้ึนรูป     2(2-0-4) 

MS641 Microelectronic Device and Fabrication  
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  การเติบโตของผลึก แถบพลังงาน แผนภาพเฟส  ความสามารถในการละลายของของแข็ง 

เอพิแทกซี  ลิโทกราฟฟี การแพร่ การฝังไอออน การกดั การประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์

  Crystal growth, energy bands, phase diagrams, solid solubility, epitaxy, lithography, 

diffusion, ion implantation, etching, microelectronic device fabrication. 

 

วส642 กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ      2(1-2-3) 

MS642 Additive Manufacturing    

  กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ  กระบวนการพิมพ์สามมิติประเภทระบบฉีดเส้นวัสดุ  ระบบ

การพอลิเมอไรซ์เรซ่ินด้วยแสง ระบบผงวัสดุ ระบบอัดลามิเนต  การประยุกต์ใช้การพิมพ์สามมิติ  งานวิจัย

ในปัจจุบันเกี่ยวกบักระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ   

  Additive manufacturing processes, 3D printing processes, fused deposition modeling 

(FDM), resin photopolymerization, powder bed fusion, sheet lamination, applications of 3D printing, 

current research on additive manufacturing processes.  

 

วส643 วิธกีารเชิงตัวเลขสาํหรับวัสดุศาสตร์      2(1-2-3) 

MS643 Numerical Methods for Materials Science  

  การจําลองระบบหรือกระบวนการด้วยการใช้โปรแกรมวิธีการเชิงตัวเลขและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูลจากการทดลอง  การแก้สมการอนุพันธ์ด้วยวิธีการทางตัวเลข 

วิธกีารมอนติคาร์โล ตัวอย่างงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์ที่ใช้วิธกีารเชิงตัวเลข 

  Simulation of systems or process using numerical methods and computer programs, analysis 

and presentation of experimental data, solving differential equation with numerical methods, Monte 

Carlo method, examples of numerical method research in materials science. 

 

วส644 กาวชีวภาพ         3(3-0-6) 

MS644   Bioadhesives          

  ทฤษฎีการยึดติดและกลศาสตร์ของกาวพื้ นฐาน การสังเคราะห์กาวชีวภาพประเภทต่างๆและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการทดสอบคุณสมบัติของกาว รวมถึงการนาํกาวชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการผลิต

วัสดุชีวภาพเพื่อการพัฒนาวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

  Theories and mechanisms of adhesion, synthesis of bioadhesives and standard 

characterizations, applications of bioadhesives in biomaterial production for environmentally friendly 

and sustainable. 

 

วส645 วัสดุสาํหรับเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวพลังงาน                     3(3-0-6) 

MS645   Materials for Energy Harvesting Technology 
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  แหล่งพลังงานหมุนเวียน การเปล่ียนรูปพลังงาน หลักการเบื้องต้นสาํหรับการเกบ็เกี่ยวพลังงาน 

หลักการและวัสดุสาํหรับเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าความร้อน ไพโรอิเลก็ทริก เทอร์โมอิเลก็ทริก 

การเกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าแสง การเกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก การเกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าเคมี การ

เกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าเชิงกล อุปกรณ์ผลิตพลังงานขนาดเล็กเพียโซอิเล็กทริกและไทรโบอิเล็กทริก การ

ประยุกต์ใช้งาน และผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 

  Renewable energy sources, energy transformation, basic principle for energy harvesting, 

principle and materials for thermoelectric energy harvesting, chemical energy harvesting, mechanical 

energy harvesting, piezoelectric and triboelectric nanogenerator devices, applications and impact on 

society, economy and environment. 

 

 กลุ่มที่ 5  กลุ่มหวัขอ้พิเศษ  ปฏิบติัการพิเศษทางวสัดุศาสตร ์

วส651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์       3(2-2-4) 

MS651 Special Topics in Materials Science  

  การศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   

  Study and research on interesting topics in materials science or related fields. 

 

วส652 หัวข้อพิเศษเชิงปฏบิัติการทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏบิัติการ    3(1-4-4) 

MS652 Special Experiments in Materials Science  

  การศึกษาและทดลองในเร่ืองที่น่าสนใจในวิชาวัสดุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  Study and experiments on interesting subjects in materials science or related fields. 

 

 กลุ่มที่ 6  กลุ่มพ้ืนฐานทางวสัดุศาสตร ์

วส505 ฟิสกิสข์องแขง็สาํหรับวัสดุศาสตร์      2(2-0-4) 

MS505 Solid State Physics for Materials Science  

  โครงสร้างผลึก แลตทซิส่วนกลับ ตาํหนิ การยึดเหนี่ยวผลึก โฟนอน แบบจาํลองอเิลก็ตรอนอสิระ 

ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนาํยวดย่ิง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ของของแขง็  การประยุกต์ทฤษฎีฟิสกิสใ์น

การประดิษฐ์นวัตกรรมวัสดุ 

  Crystal structure, reciprocal lattice, defects, phonons, free electron models, energy band 

theory, superconductivity, electrical and magnetic properties of solids, applications of physics theories 

for material innovations. 

 

วส506 กลศาสตร์วัสดุ        3(3-0-6) 

MS506 Mechanics of Materials  

  ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกบัสมบัติเชิงกลของวัสดุ วงกลมของมอร์ สภาพยืดหยุ่น สภาพยืดหยุ่นหนืด 

สภาพพลาสติก ความคืบ ความล้า สมบัติเชิงกลของโลหะ เซรามิก และ พอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของ
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พฤติกรรมเชิงกลกับโครงสร้างของวัสดุ  กลไกการเสียรูป  กลไกการเกิดความเสียหาย การวิเคราะห์ความ

เสยีหายของวัสดุในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

  Fundamental knowledge on mechanical properties of materials, Mohr’ s circle, elasticity, 

viscoelasticity, plasticity, creep, fatigue, mechanical properties of metals, ceramics and polymers, 

relationship between mechanical behavior and material structure, deformation mechanisms, failure 

mechanisms, failure analysis of materials used in industries. 

 

วส507 คณิตศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์      2(2-0-4) 

MS507 Mathematics for Materials Science    

  เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่จาํเป็นสาํหรับการทาํความเข้าใจทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ เช่น เวกเตอร์

และเทนเซอร์ การใช้สมการเชงิอนุพันธ ์สมการการแพร่ เมทริกซ์  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการศึกษา

สมบัติของวัสด รวมถึงการใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการทดลอง 

  Vector and tensor analysis with applications of material properties, differential equation, 

diffusion equation, matrix, statistic and data analysis, design of experiments. 

 

วส508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ      2(2-0-4) 

MS508 Materials Selection and Design   

  ความสัมพันธข์องโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ และสมรรถนะ  แนวคิดการออกแบบวัสดุ   

หลักการและกระบวนการคัดเลือกวัสดุ   การสร้างแผนผังสมรรถนะวัสดุ   การประเมินและการหาค่าเพื่อ

สมรรถนะสงูสดุ  การวิเคราะห์ความล้มเหลว  ฟังกชั์นการผลิตและราคา การวิเคราะห์การตัดสนิใจ  

  The relationship between structure, properties, processing, and performance, materials 

design concepts, principles and process of materials selection, generation of materials performances 

indices, assessment and optimization of performance, failure analysis, production and cost functions, 

decision analysis. 

 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท             12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ลําดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า  

  

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science and 

Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

Carnegie Mellon University, USA 

 

Carnegie Mellon University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

 

วท.บ. (เคมี) 2538 

วท.ม. (เคมี) 2541 

ปร.ด. (เคมี) 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสขุ  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือ

วิเคราะห์) 2553 

วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2556 

ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2561 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

 

              3.2.2  อาจารยป์ระจําหลกัสูตร  

ลําดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 
1 รศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินจิค้า  

  

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2538 

M.S. (Materials Science and 

Engineering) 2540 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

Carnegie Mellon University 

 

Carnegie Mellon University 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

 

วท.บ. (เคมี) 2538 

วท.ม. (เคมี) 2541 

ปร.ด. (เคมี) 2546 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสขุ  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือ

วิเคราะห์) 2553 

วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2556 

ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลย)ี 2561 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

4 รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง B.S. (Mathematics) 2544 

Ph.D. (Physics)2549 

University of Scranton, USA 

Rensselaer Polytechnic Institute, 

USA  

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.ดร.โชคชยั พุทธรักษา วท.บ.(ฟิสกิส)์ 2547 

ป.บัณฑติ (การสอนวิทยาศาสตร์) 

2548 

ปร.ด.(ฟิสกิส)์ 2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

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

Engineering) 2543  

Cornell University, USA   

 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 
Ph.D. (Materials Science and 

Engineering) 2549  

Massachusetts Institute of 

Technology, USA   

7 ผศ.ดร.อัครนิทร์ บุญสมบัติ วท.บ. (ฟิสกิส)์ 2549 

วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตรเคมี) 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

8 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่ วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 2539 

วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) 2542 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี 

 

5. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถา้มี) 

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

 ทาํการวิจัย  วิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหา  หรือการสร้างเคร่ืองมือเกี่ยวกบัการศึกษาวิจัย ใน

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 การทาํปริญญานิพนธมี์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญาด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทกัษะการ

คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.3  ช่วงเวลา  

  ปีการศึกษาที่ 2 

     5.4  จํานวนหน่วยกิต   

  12 หน่วยกติ 

     5.5  การเตรียมการ  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้คาํแนะนาํนิสิตในการพิจารณาหาหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

  การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทาํโดยการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานวิจัยและความสามารถใน

การแก้ปัญหาที่พบในการวิจยั ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ละการสอบปากเปล่า  จาํนวนผลงานวิจัย

ที่ได้รับการเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆได้แก่บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การ

นาํเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายหรือโปสเตอร์   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

1. มีทกัษะการสื่อสาร 

 

1. ส่งเสริมให้นิสติค้นคว้าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมในการนาํเสนอผลงานในการเรียนรายวิชาต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมประชุม และนาํเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน

รูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า 
2. สมรรถนะของหลักสตูร  

2.1 มีความเข้าใจและสามารถ

วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่าง

โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ   

2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ทางด้านวัสดุศาสตร์ในการทาํ

วิจัย 

1. ส่งเสริมการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในทาง

ปฏบิัติโดยเฉพาะการทาํงานวิจัย  

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงทั้งภายใน ภายนอก

มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

3. ให้นิสติทาํวิจยัและแก้ปัญหาที่เกดิจากการทาํงานวิจัยด้วยตนเองโดย

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ 

4. ให้มีการสบืค้นด้วยตนเอง มีการนาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าหรือ

จัดทาํรายงาน  

5. ถามตอบและอภิปรายในห้องเรียนหรือในห้องสมัมนา  

6. ส่งเสริมให้นิสติเพิ่มพูนความรู้ โดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีระเบียบวินัยและซื่อสตัย์  

1.2 มีจิตสาธารณะ เคารพสทิธิ์และ

ความคิดเหน็ของผู้อื่น 

1.3 ประพฤติปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

1.4 สามารถวินิจฉัย และจัดการกบั

ปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

ตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรมลงในรายวิชา 

2. ปลูกฝังให้นิสติมีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยจัดกจิกรรมเพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวชิาชีพ 

 

1. ประเมินผลจากความตรงต่อเวลา

และความสมํ่าเสมอในการเข้า

เรียน 

2. สงัเกตพฤติกรรมและประเมินจาก

พฤติกรรมด้านต่างๆของนิสติ 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่อ

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย และความ

รับผิดชอบในการทาํงานวิจัย 
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 2.  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง

แท้ในสาระหลักทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การทาํวิจัย การพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ๆ และ/หรือการ

พัฒนานวัตกรรมทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ 

2.3 มีความเข้าใจถึงผลกระทบของ

งานวิจัยต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา และการปฏบัิติงาน 

1. ส่งเสริมการสอนที่เน้นหลักการ

ทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในทาง

ปฏบัิติโดยเฉพาะการทาํงานวิจัย 

2. ให้นิสติมีการค้นคว้าด้วยตนเอง 

มีการอภิปรายในห้องเรียน ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้นๆ 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

โดยตรงทั้งภายใน ภายนอก

มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากร

พิเศษ 

4. ส่งเสริมให้นิสติเพิ่มพูนความรู้

โดยการเข้าร่วมการ

ประชุมสมัมนาทางวิชาการ 

1. ประเมินจากการสอบเช่น การ

สอบย่อย การสอบกลางภาค และ

การสอบปลายภาค 

2. ประเมินจากการเข้าร่วมและ

นาํเสนอบทความต่างๆในการ

สมัมนาหัวข้อทางวัสดุศาสตร์ 

3. ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ของ

งานวิจัยของนสิติ 

 

 

 

  

    3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถนาํความรู้ความเข้าใจ

ทางด้านวัสดุศาสตร์  มา

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

วิชาการและวิชาชพีได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

3.2 สามารถสงัเคราะห์และใช้

ผลงานวิจัยและสิง่ตีพิมพ์ทาง

วิชาการ ในการพฒันาความคิด

ใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า

กบัองค์ความรู้เดิม  

3.3 สามารถวางแผนและดาํเนนิ

โครงการวิชาการหรืองานวิจัย

ด้วยตนเอง 

1. ให้นิสติทาํวิจัยและแก้ปัญหาที่

เกดิจากการทาํงานวิจัยด้วย

ตนเองโดยมีอาจารย์ทีป่รึกษา

คอยให้คาํแนะนาํ 

2. ให้มีการสบืค้นด้วยตนเอง มีการ

นาํเสนอผลงานจากการค้นคว้า

หรือจัดทาํรายงาน  

3. ถามตอบและอภิปรายใน

ห้องเรียนหรือในห้องสมัมนา 

4. ให้นิสติเข้าร่วมและนาํเสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมทาง

วิชาการ 

 

1. ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้นิสติ

ได้คิด วเิคราะห์ อธบิายแนวคิด

ของการแก้ปัญหาโดยการ

ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

2. ประเมินผลจากการนาํเสนอผล

การสบืค้นต่างๆ และการตอบ

คาํถามในรายวชิา 

3. ประเมินจากการเตรียมเค้าโครง

รายละเอยีดงานวิจัยของนิสติเพื่อ

เสนออนุมัติการทาํปริญญานิพนธ ์

4. ประเมินจากทกัษะที่นิสติใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกดิข้ึนระหว่างทาํงาน

วิจัย 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในการ

ดาํเนนิงาน สามารถประเมินและ

ปรับปรุงตนเองได้ 

4.2 มีทกัษะในการเป็นผู้นาํ และ

สามารถปรับตัวทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่กาํหนดให้มี

กจิกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

2. มอบหมายงานที่ต้องประสานกบั

บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการมี

ส่วนร่วมของนิสติในห้องเรียนและ

ห้องสมัมนา 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบ และ

ผลสมัฤทธิ์ต่องานที่ได้รับ

มอบหมายและงานวิจัย 

 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์และคัด

กรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ

เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

ด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศติดตาม

ความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

1. เปิดโอกาสนิสติได้ค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ ด้วย

ตัวเอง รวมทั้งให้นาํเสนองาน

ที่ได้ศึกษามาในรูปแบบของ

ตัวเอง 

2. ส่งเสริมให้นิสติได้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมในการนาํเสนอ

ผลงานต่างๆ 

3. ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมประชุม 

และนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์

และปากเปล่า 

1. ประเมินจากความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ของนิสติเองและงานทางวิชาการ

ต่างๆที่มีการนาํเสนอในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม

ในการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์  

1.2 มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

1.3 ประพฤติปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชพี 

1.4 สามารถวินิจฉัย และจัดการกบัปัญหาเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระหลักทางด้านวสัดุ

ศาสตร์ 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการทาํวิจัย การพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ๆ และ/หรือการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ 

2.3 มีความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา และการปฏบิัติงาน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถนาํความรู้ความเข้าใจทางด้านวัสดุศาสตร์  มา

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

3.2 สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการ ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้

เข้ากบัองค์ความรู้ เดิม  

3.3 สามารถวางแผนและดาํเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัย

ด้วยตนเอง 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน สามารถประเมินและ

ปรับปรงุตนเองได้ 

4.2 มีทกัษะความเป็นผู้นาํ และสามารถปรับตัวทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ

เพื่อการศกึษาค้นคว้าและวิจัย 

5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้  และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิง

วิชาการด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าและ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

วิชาบงัคบั    

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวสัดุ                

วส502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสด ุ                

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดศุาสตร์                

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดศุาสตร์                

วส591 ระเบียบวิธีวิจัย                  

วส592 สมัมนาวสัดุศาสตร์                 

วิชาเลือก  
กลุ่มที่ 1  กลุ่มโลหะ   

วส511 กระบวนการแขง็ตัว                

วส512 การกดักร่อน                

วส513 กระบวนการผลิตโลหะและการออกแบบผลิตภัณฑ ์                

วส514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต ์                

วส515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความเสยีหาย                

วส516 การสกดัโลหะให้บริสทุธ์ิและกระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่                

กลุ่มที่ 2  กลุ่มเซรามิก    

วส521 วัสดุเซรามิก                

วส522 เทคโนโลยีของแก้ว                 

วส523 ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนาคุณภาพ                

วส524 วัสดุเพียโซอเิลก็ทริกและเฟอร์โรอเิลก็ทริก                

วส525 กระบวนการทางเซรามิกและการขึ้นรูปเซรามิก                

กลุ่มที่ 3  กลุ่มพอลิเมอร ์  
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รายวิชา 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

วส531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์                

วส532 กระแสวิทยาการไหลของพอลิเมอร์                

วส533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์                

วส534 เคมีเชิงฟิสกิสข์องพอลิเมอร์                

วส535 เมมเบรนพอลิเมอร์                

วส536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปรใช้ใหม่ของพอลิเมอร์                

กลุ่มที่ 4  กลุ่มวสัดุขั้นสูงและการวิเคราะห ์   

วส541 พื้นผิวศาสตร์                

วส542 วิธีวิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์                

วส543 วัสดุแม่เหลก็                

วส544 การขึ้นรูปและการวิเคราะห์วัสดุแม่เหลก็                

วส545 วัสดุนาโน                

วส546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง                

วส547 ผลึกศาสตร์ขั้นสงู                

วส548 วัสดุเชิงประกอบ                

วส641 อุปกรณไ์มโครอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการขึ้นรูป                

วส642 กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสด ุ                

วส643 วิธีการเชิงตัวเลขสาํหรับวัสดุศาสตร์                

วส644 กาวชีวภาพ                

วส645 วัสดุสาํหรับเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวพลังงาน                

กลุ่มที่ 5 หวัขอ้พิเศษ ปฏิบติัการพิเศษทางวสัดุศาสตร ์

วส651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์          �      

วส652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิงปฏบิัตกิาร                

กลุ่มที่ 6  กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางวัสดุ 
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รายวิชา 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

วส505 ฟิสกิสข์องแขง็สาํหรับวสัดศุาสตร์                

วส506 กลศาสตร์วัสดุ                

วส507 คณิตศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์                

วส508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสด ุ                

ปริญญานิพนธ ์

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูข้ณะนิสิตกําลงัศึกษา 

  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทาํหน้าที่กาํกบัดูแลการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดับ

รายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธกีารประเมิน 

เคร่ืองมือประเมิน เกณฑก์ารประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนาํผลการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา โดยนิสติ มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูห้ลงัจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

• ประเมินจากความคิดเหน็ของบัณฑติที่จบการศึกษา 

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก ๒ 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสตูรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จาก

ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ัน

สดุท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง

ได้ ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ือง

หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาํเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสตูรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็นครู 

ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  เทคนิค

วิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ

เรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศกึษา และระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

2. หลักสตูรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3. หลักสตูรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือจัดให้

สอน ร่วมกบัอาจารย์ที่มีประสบการณ์ (ถ้ามี) 

4. หลักสตูรกาํหนดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนประเมินและ

ติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏบิัติงานของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

การเรียนรู้  เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย

เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวชิา การประกนัคุณภาพการศึกษา 

และระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง  

1.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

 

 2. การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอน กบัการบริการทางวิชาการแก่สงัคม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสมัมนาทางวิชาการ นาํเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การกํากบัมาตรฐาน 

  การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในหลักสตูร ดังนี้   

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์บัสาขาวิชา

ข้ันตํ่า ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าอาจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่าง

น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

 - อาจารย์ประจาํหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่

ตํ่ากว่าอาจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง

ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาํความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และ

พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ของนโยบาย เศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 

2. บณัฑิต 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ที่เทยีบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา  4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสตูรมีการสาํรวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑติที่ได้งานทาํ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ

จากวันที่สาํเรจ็การศึกษา 

- หลักสตูรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสติที่สะท้อนผลลัพธ์

การเรียนรู้ ของหลักสตูรก่อนจบการศึกษา (ถ้ามี)  

 

3. นิสิต 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกาํหนดเกณฑ์การคัดเลือก

และคุณสมบัติ ของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เพื่อให้นิสติมีความพร้อม ในการเรียนและสามารถสาํเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรกาํหนด 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ และ

ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างจิตสาํนึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 - หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นิสติ โดยมีการกาํหนดช่ัวโมงให้คาํปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสติสามารถเข้าปรึกษา

ได้ 

 - หลักสูตรมีการสํารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม 

ประเมิน และ ปรับปรุงผลการดาํเนินงาน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ มี

ประสทิธภิาพ โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจดัการข้อร้องเรียน 

 

4.   อาจารย ์

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสตูร  มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกบั

ระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถ ภาษาองักฤษของอาจารย์ประจาํ 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มี

ความรู้ เกี่ยวกับ หลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทลัใน การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนา

อาจารย์ ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร 

(UK Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน ์และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสตูร 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และ

สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบาย

รัฐบาล และแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 

Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และ

ทาํงานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทาํงาน การบูรณาการการเรียนกบั

การทาํงาน การฝึกงาน และการวิจัย 

 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และ วัฒนธรรม 
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 - มีการกาํหนดอาจารย์ผู้สอน โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชา

หรือเนื้ อหา ที่สอน โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  

 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธกีารและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑก์ารประเมิน

และการตัดสนิผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 - มีระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ที่จาํเป็น ต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอาํนวยความสะดวก ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามที่กาํหนดได้ (หลักสตูรขยายความสิ่งสนับการเรียนรู้ เพิ่มเติม)  

 - มีการสาํรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ และนาํผลการสาํรวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 
ปีที่ 1 

2565 

ปีที่ 2 

2566 

ปีที่ 3 

2567 

ปีที่ 4 

2567 

ปีที่ 5 

2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนนิงาน

หลักสตูร 

     

(2)  มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/ 

       สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ ์

       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ดาํเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วนั หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

เรียนรู้ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร  

       สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ 

       ดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือคาํแนะนาํ 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9)  อาจารย์ประจาํหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

       และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10)  จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 

         การพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50     

         ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี   

        ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็  

        5.0 

     

(12)  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่  

         เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ (ปค.003) และนาํผลการ

ประเมินมา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจดัการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้

เหมาะสม  

- มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริงด้วยวิธกีารที่หลากหลาย อาท ิการมีส่วน

ร่วมใน การทาํกจิกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏบิัติงาน การนาํเสนองาน การประเมิน

ช้ินงาน ผลงาน รายงาน หรือการสอบ (ถ้ามี)  

- มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาท ิผู้สอน 

ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึก (ถ้ามี) 

 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

- มีการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ 

- มีการประเมินทกัษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร/หัวหน้าภาควิชา/คณะ/ส่วนงาน (ถ้ามี) 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

- ประเมินโดยนิสติปัจจุบัน 

- ประเมินโดยบัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษา 

- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

- ประเมินผลการดาํเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัว  

บ่งช้ีการ กาํกบัมาตรฐานหลักสตูร (องค์ประกอบ ที่ 1)  

- ประเมินผลการดําเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) 

ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกาํหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งต้ัง

จากมหาวิทยาลัย  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสติ บัณฑติ ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑติ 

ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา เพื่อทราบปัญหาการดาํเนินงานของหลักสตูรในภาพรวม และนาํสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือ

พัฒนาการดาํเนินงาน ของหลักสตูรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทนัสมัย

และสอดคล้องกบัความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑติเป็นประจาํทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.        

2559 

ภาคผนวก ข สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรและวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการ

ไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

1. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเน้ือหาหลกัสูตร (มคอ.2) 

จํานวนหน่วยกิต   

เหมาะสมแล้ว - - 

โครงสรา้งหลกัสูตรและภาพรวมหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูรควรปรับให้มี

ข้อความที่เกี่ยวข้องกบั “วัสดุกบัความเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม”  i.e. renewable & 

green materials 

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตาม

ข้อเสนอแนะ 

- 

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา   

เพิ่มคาํอธบิายรายวิชา 

วิชา วส642, วส548, วส543, วส536, 

วส525, วส523, วส503, วส504,วส507 

เพิ่มคาํอธบิายรายวิชา ดังรายละเอียด

ที่แสดงในภาคผนวก ช 

- 

ปรับคาํศัพทท์ี่แปลจากภาษาองักฤษ ปรับคาํศัพท ์ดังรายละเอียดที่แสดงใน

ภาคผนวก ช 

- 

แผนการศึกษา 

เนื่องจากนิสติต้องลงวิชาเลือกในหมวดที่

เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธจ์าํนวน 6 

หน่วยกติ  เหน็ควรเสนอให้นิสติเลือก

หัวข้อปริญญานิพนธก์อ่นเปิดภาค

การศึกษาที่ 2  

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

- 

วิชา Thermodynamics for Materials 

Science และ Kinetics for Materials 

Science น่าจะอยู่ในปีแรกของการเรียน

หรือไม่ เนื่องจากเป็นวิชาสาํคัญ หากเรียน

ปี 2 แล้วจะไม่ทนัในส่วนที่ต้องนาํไปใช้ทาํ

ความเข้าใจวิชาเลือกอื่นๆ  

ปรับโครงสร้าง โดยจัดให้วิชา

จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

(Kinetics for Materials Science) มา

อยู่ในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

เช่นเดียวกบั วิชา อุณหพลศาสตร์

สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

(Thermodynamics for Materials 

Science) 

 

- 
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ผลการเรียนรูข้องหลกัสูตรและความสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศและตลาดแรงงาน 

สอดคล้องอย่างมากเนื่องจากการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ทางด้ายวิทยาศาสตร์ใน

ปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทาง

ศาสตร์ด้านวัสดุอย่างมากทั้งวัสดุโลหะ 

เซรามิกและพอลิเมอร์ ที่มีการปรับปรุงทั้ง

ในระดับนาโนสเกล จนถึงระดับมหภาค 

และยังนาํไปประยุกต์ใช้งานหรือบูรณาการ

กบัศาสตร์ทางด้านอื่นเพื่อให้มีสมบัติวัสดุที่

ใหม่ ลํา้หน้า โดยเน้นความคุ้มค่าทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ควบคู่กบัไปด้วย ดังนั้นใน

สาขาทางด้านวัสดุศาตร์ ตลาดแรงงานยัง

ขยายตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะบัณฑติที่จบ

มาทั้งทั้งทางด้านวัสดุที่ใช้กนัอยู่ทั่วไปและ

วัสดุสมบัติใหม่ต่างๆ    

แจ้งและบนัทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร 

- 

ขอให้ความเหน็เพิ่มเติมต่อไปนี้ ในส่วนของ

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง  

1) มีความเข้าใจในบทบาทของนักวัสดุ

ศาสตร์ที่ส่งผลต่อตนเองและสงัคม และ

ความภาคภูมิใจในความเป็นนักวัสดุ

ศาสตร์  

2)  มีความสามารถในการนาํองค์ความรู้

ด้านวัสดุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กบั

ชีวิตประจาํวัน และศาสตร์อื่นๆได้อย่าง 

คล่องแคล่ว 

ปรับผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังโดย

ผนวกส่วนของความเข้าใจในบทบาท

ของนักวัสดุศาสตร์ และการบูรณาการ

ความรู้กบัชีวิตประจาํวันและศาสตร์

อื่นๆ ใน  

- 

2. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจัดรายวิชาเขา้เป็นชุดวิชา (Module) 

เหน็ควรให้จัดรายวิชาเป็นชุดวิชา  

เนื่องจากหากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกนัอนั

จะมีประโยชน์กบัผู้สนใจ สามารถลงเรียน

เป็นคอร์สระยะสั้นโดยไม่ต้องเรียนเนื้อหาที่

ไม่สนใจ หรือไม่เกี่ยวข้องกบัการใช้งาน 

และเม่ือเรียนสาํเรจ็ตามชุดวิชากส็ามารถ

นาํความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

รวดเรว็  เหมาะกบัผู้เรียนเฉพาะด้านหรือผู้

ที่ทาํงานในสาขาตามชุดวิชานั้นๆ  

จัดชุดวิชาวัสดุศาสตร์ข้ันพื้นฐานเพื่อ

การประยุกต์ 

- 
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รายวิชาที่มีสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ใน

กลุ่ม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่

เพียงแต่นักศกึษาเท่านั้น  รายวชิาด้านการ

วิเคราะห์คุณลักษณะวัสดุกยั็งมีความ

ต้องการอยู่มากสาํหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้

เรียนมาทางด้านสาขาวัสดุโดยตรง  แต่ต้อง

ทาํงานและใช้เทคนิคเฉพาะนั้น 

จัดชุดวิชาวัสดุศาสตร์ข้ันพื้นฐานเพื่อ

การประยุกต์ที่มีวิชาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุรวมอยู่ด้วย 

 

- 

3. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัลกัษณะการสรา้งความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 

หากสามารถทาํได้จะดีมาก โดยเฉพาะ

วิทยานิพนธท์ี่มีผู้ประกอบการเป็นผู้ต้ัง

โจทย์ 

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

- 

ภาควิชาสามารถสร้างความร่วมมือกบั

สถานประกอบการได้ดังต่อไปนี้   

1) ให้นักศึกษาทาํวิจัยโดยตรงเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกบัความต้องการของสถาน

ประกอบการ แม้อาจจะไม่ได้ โดยตรง

แต่อาจจะโดยอ้อม ซ่ึงจะสามารถผลิต

บุคลากรได้ตรงตามความต้องการ 

นอกจากนี้อาจจะให้ทาง สถาน

ประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษา 

(อาจจะเป็นบางส่วน) ให้กบันักศึกษา

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ ดาํเนินการวิจัย

อย่างเตม็ที่  

2) เชื้อเชญิให้สถานประกอบการที่

ต้องการบุคลากรด้านวัสดุได้มาเปิด 

job fair ที่ภาค/มหาวิทยาลัย เป็น การ

เฉพาะ หรือเชิญให้มาพูดสมัมนา 

3) จัดอบรม/ให้บริการทางเทคนิคให้

สถานประกอบการหรือผู้ที่สนใจ 

นอกจากจะสร้างบุคลากร (สามารถให้ 

นักศึกษาร่วมช่วยในการฝึกอบรมได้ ก็

จะเพิ่มศักยภาพนักศึกษาไปใน

ขณะเดียวกนั) และรายได้แล้ว 

สามารถสร้าง connection และการ

ได้รับโจทย์ที่น่าสนใจและสร้างความ

ร่วมมือต่อไป 

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

- 
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4. ขอ้เสนอแนะในการบูรณาการกบัศาสตรอื์่นๆ 

ในหลักสตูรดังกล่าวซ่ึงเกี่ยวกบัสาขาวัสดุ

ศาสตร์ซ่ึงมีเนื้อหามากมายอยู่แล้ว แต่ถ้า

สามารถนาํไปบูรณาการกบั ศาสตร์อื่นๆ 

ได้กจ็ะเป็นประโยชน์มากข้ึน เช่น สาขาทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นต้น 

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

- 

1) เปิดวิชาให้ทางภาควิชาให้คณะอื่นๆมา

เรียนได้หากสนใจ 

2)  ความให้นักศึกษาสามารถลงวิชา 

(อาจจะนับหน่วยกติหรือไม่นับหน่วย

กติ) ได้ในภาคหรือคณะอื่นๆเพื่อ สร้าง 

cross disciplinary ตามศักยภาพ 

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

- 

5. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

1) ควรให้นักศึกษาในระดับปริญญาโท

รับผิดชอบการเรียนการทาํวจิัยเหมือน

การทาํงาน โดยหาเงินทุนสนับสนุน 

การศึกษาให้ทุกคน โดยมีการตอบแทน

ให้นักศึกษาช่วยเหลือจดัการสิ่งต่างๆใน

ห้องปฏบิัติการ ช่วยเหลือเร่ืองการสอน

นักศึกษาป. ตรี หรืออื่นๆ เพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจ การรู้จักแก้ไขปัญหา 

และการสร้างความรับผิดชอบที่จะ 

สาํคัญเม่ือออกไปทาํงานจริง  
2)  มหาวิทยาลัยควรสร้างบรรยากาศด้าน

การทาํงานให้ปลอดภัย และเอื้อให้

นักศึกษาสามารถใช้เวลาสองปีได้อย่าง 

มีประสทิธิภาพสงูสดุ เช่นการเอื้อให้เกดิ

ความสามารถในการปฏบิัติงานวิจัยนอก

เวลาทาํงานได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย 

3) รายวิชาที่มีการบรรยายต่อเนื่อง 3 

ช่ัวโมง อาจทาํให้ผู้เรียนขาดความจดจ่อ 

ควรพิจารณาจัดการช่ัวโมงเรียนคร้ังละ

ไม่เกนิ 2 ช่ัวโมง หรือปรับลดหน่วยกติ 

ช่ัวโมงบรรยาย 

พิจารณาปรับลดหน่วยกติของรายวิชา

เลือกบางวิชา 

 

แจ้งและบันทกึในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินการหลักสตูร 

 

 

 

 

- 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

 

1. ช่ือหลักสตูร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

2. เร่ิมใช้หลักสตูรในปีการศกึษา 2560 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

    3.1 ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติของวสัดุ มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงานและการวิจัย

ทางด้านวัสดุศาสตร์ 

    3.2 ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางวัสดุโดยต้องคาํนึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มทุนของนวัตกรรมวัสดุ      

    3.3 ผลิตนักวสัดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

4. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (ELOs) 

ELO 1 สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ เฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ ตามบทบาทของนักวัสดุศาสตร์  

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบิัติทางวัสดุศาสตร์ และ

วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

ELO 3 ปฏบิัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เคารพสทิธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น สามารถ

ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ 

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้ากล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ELO 5 สามารถวางแผนและดาํเนินงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ โดยประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง

วัสดุศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

ลาํดับ 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุตาํแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปีทีส่าํเรจ็การศึกษา 

จาํนวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปี

ย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ผศ.ดร.ปณิธาน  วนากมล    B.S.(Materials Science and 

Engineering) 2543  

Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 2549  

2 1 1 1  

2 ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

 

วท.บ. (เคมี) 2538 

วท.ม. (เคมี) 2541 

ปร.ด. (เคมี) 2546 

1 4 4   

3 ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักด ี

 

วท.บ. (เคมี) 2541 

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 2544 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 2548 

 2 1  1 

 

6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการ

บรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ  

 คณาจารย์ในสาขาวิชาได้รับการอบรมและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบ Outcome-based Learning รวมถึง

การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ทั้งยังมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรและรายวิชาผ่านกระบวนการประเมิน

รายวิชาประจาํภาคการศึกษา และการประเมินหลักสตูรประจาํปีการศึกษา 

 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  

 คณาจารย์ในสาขาวิชามีการทาํงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับทุนจากทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน และผลิตผลงานวิจัยโดยการเผยแพร่บทความวิจัยและการออกอนุสทิธบิัตร 

 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 

 คณาจารย์ในสาขาวิชามีการบริการวิชาการโดยการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก  ตัวอย่างเช่น 

การอบรมครูในพื้นที่เครือข่ายจังหวัดสระแก้วเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกบัวัสดุศาสตร์ 

 6.4 ความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขา 

 คณาจารย์ในสาขาวิชามีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายครอบคลุมสาขาย่อยทางวัสดุศาสตร์ 

เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ คอมพอสิต ที่โดยรวมแล้วสามารถส่งเสริมนิสติที่มีความสนใจในด้านต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี  
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ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จาํนวนอาจารย์

ประจาํทีเ่ข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่

สอดคล้อง 

1 2 3 4 

1. ความรู้เกี่ยวกบัสทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร สถาบันยุทธศาสตร์

เพื่อการวิจัย (ภายใน) 

2     

2. การประชุมนานาชาติ SmartMat2020 The American 

Ceramic Society 

Thailand (ภายนอก) 

4     

3. อบรม Outcome Based-Education; OBE ทปอ (ภายนอก) 6     

4. โครงการปรับปรุงหลักสตูร ระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ออกแบบหลักสตูรแบบโมดูล) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มศว 

(ภายใน) 

     

5. AUN-QA Writing ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

มศว และคณะ

วิทยาศาสตร์ มศว

(ภายใน) 

8     

6. การอบรมและฟังสมัมนาทางวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

(ภายใน) 

     

 

7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสติหรืออาจารย์ประจาํหลักสตูรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

 นางสาวภคินี ทองฤทธิ์ นิสติที่สาํเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเย่ียมข้ัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติจากมูลนิธศิาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธ ิปี พ.ศ. 2562 

 

8. รายละเอยีดเกี่ยวกบันิสติในหลักสตูร (รายงานข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสตูร/เปิดรับนิสติ) 

ปีการศึกษา 

จาํนวน 

ในแผน

รับ 

จาํนวน

รับ 

จาํนวน

สาํเรจ็

การศึกษา 

อตัราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติต่อ

บัณฑิต 

จาํนวน 
ร้อย

ละ 

ตรง

วุฒิ 
เกี่ยวข้อง อสิระ จาํนวน ร้อยละ 

2560 10 3 1 1 33    1 3.67 

2561 5 0 0 0 -      

2562 5 2 1 1 50      

2563 5 1 1 1 100      

2564 5 3 - 3 100      

หมายเหตุ  ส่วนที่แรเงาไม่มีข้อมูล 

 

9. ปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

      9.1 คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 

      9.2 นิสิตที่รับเข้าโดยส่วนมากได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาควิชาและคณะ 
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10. ปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

      10.1 จาํนวนนิสติที่รับเข้ามีค่อนข้างน้อยและอตัราคงอยู่ไม่สูงมาก 

แนวทางพัฒนา คือ ประชาสัมพันธ ์เพิ่มทุนสนับสนุน และสร้างแรงบรรดาลใจระหว่างการศึกษา 
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ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ขอ้มูลผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตรและโครงสรา้งรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

 

1. ความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (ELOs) กบั มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 

ด้านทกัษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

ELO 1 สามารถถ่ายทอดหลักการและความรู้เฉพาะ

ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
    √        √ √ √ 

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบัิติทางวสัดุศาสตร์ และวเิคราะห์

แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

     √ √ √ √    √  √ 

ELO 3 ปฏบัิติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสทิธิ์และความคิดเหน็

ของผู้อื่น   

√ √ √        √ √    

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้า

กล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

    √ √ √        √ 

ELO 5 สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์ความรู้

ทางวสัดุศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์  

1.2 มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

1.3 ประพฤติปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชพี 

1.4 สามารถวินิจฉัย และจัดการกบัปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระหลักทางด้านวสัดุศาสตร์ 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการทาํวิจยั การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และ/หรือการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ 

2.3 มีความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา และการปฏบิัติงาน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถนาํความรู้ความเข้าใจทางด้านวัสดุศาสตร์  มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวชิาการและวิชาชีพได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

3.2 สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจยัและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบรูณาการให้

เข้ากบัองค์ความรู้ เดิม  

3.3 สามารถวางแผนและดาํเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเอง 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองได้ 

4.2 มีทกัษะในการเป็นผู้นาํ และสามารถปรับตัวทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

5.2  สามารถถ่ายทอดความรู้  และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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2. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทกัษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทกัษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู้ 

(Knowledge) 

ELO 1 สามารถถ่ายทอดหลักการและความรู้

เฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

SS1 วเิคราะห์และเชื่อมโยงความสมัพันธข์อง
โครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุประเภท
ต่างๆ ได้  
 

GS1 ทกัษะสื่อสาร 
GS2 ทกัษะการสบืค้น  

K1 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ ได้แก่ โครงสร้างวัสดุ
ประเภทต่างๆ สมบัติและพฤติกรรมวัสดุประเภทต่างๆ 
หลักการพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ 
K2 เทคนิควิเคราะห์วสัดุ 
K3 บทบาทของนักวัสดุศาสตร์ 
K4 หลักการอุณหพลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ 
K5 ความรู้วสัดุศาสตร์เฉพาะด้าน 

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุ

ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบัิติทางวัสดุ

ศาสตร์ และวเิคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

SS1 วเิคราะห์และเชื่อมโยงความสมัพันธข์อง
โครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุประเภท
ต่างๆ ได้  
SS2 เลือกใช้เคร่ืองมือวเิคราะห์วสัดุที่
เหมาะสม และวเิคราะห์ผลการทดสอบวัสดุได้    
 

GS2 ทกัษะการสบืค้น  
GS3 ความรับผิดชอบ  
GS4 จริยธรรมในงานวิจัย 
GS5 ทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 
GS6 ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
GS7 ทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

K1 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ ได้แก่ โครงสร้างวัสดุ
ประเภทต่างๆ สมบัติและพฤติกรรมวัสดุประเภทต่างๆ 
หลักการพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ 
K2 เทคนิควิเคราะห์วสัดุ 
K3 บทบาทของนักวัสดุศาสตร์ 
K4 หลักการอุณหพลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ 
K5 ความรู้วสัดุศาสตร์เฉพาะด้าน 

ELO 3 ปฏบัิติงานด้วยความรับผิดชอบ และ

สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสทิธิ์และ

ความคิดเหน็ของผู้อื่น   

 GS3 ความรับผิดชอบ  
GS4 จริยธรรมในงานวิจัย 
GS5 ทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 
 

 

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษา

ค้นคว้ากล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 GS2 ทกัษะการสบืค้น  

ELO 5 สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์

ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ 

SS1 วเิคราะห์และเชื่อมโยงความสมัพันธข์อง
โครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุประเภท
ต่างๆ ได้  
SS2 เลือกใช้เคร่ืองมือวเิคราะห์วสัดุที่
เหมาะสม และวเิคราะห์ผลการทดสอบวัสดุได้    
SS3 ต้ังโจทย์วจิัยและออกแบบการทดลอง
เพื่อแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์ได้ 
SS4 ผลิต ทดสอบและวเิคราะห์วัสดุได้ 

GS1 ทกัษะสื่อสาร 
GS2 ทกัษะการสบืค้น  
GS3 ความรับผิดชอบ  
GS4 จริยธรรมในงานวิจัย 
GS5 ทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 
GS6 ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
GS7 ทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

K1 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ ได้แก่ โครงสร้างวัสดุ
ประเภทต่างๆ สมบัติและพฤติกรรมวัสดุประเภทต่างๆ 
หลักการพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ 
K2 เทคนิควิเคราะห์วสัดุ 
K3 บทบาทของนักวัสดุศาสตร์ 
K4 หลักการอุณหพลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ 
K5 ความรู้วสัดุศาสตร์เฉพาะด้าน  
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3. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี/สมรรถนะรายชั้นปี 

ชั้นปี ผลลัพธก์ารเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 

 

 

ELO 1 สามารถถ่ายทอดหลักการและความรู้เฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบัิติทางวัสดุศาสตร์ และวเิคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

ELO 3 ปฏบัิติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสทิธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น   

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้ากล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

ชั้นปีที่ 2 

 

 

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบัิติทางวสัดุศาสตร์ และวเิคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

ELO 3 ปฏบัิติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสทิธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น   

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้ากล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ELO 5 สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะดา้น      

1. วิชาเอกบังคับ      

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ √  √ √  

วส502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ √ √ √ √  

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ √ √ √ √  

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ √ √ √ √  

วส591 ระเบียบวิธวีิจัย   √ √  

วส592 สมัมนาวัสดุศาสตร์ 1    √  √ √  

วส593 สมัมนาวัสดุศาสตร์ 2 √  √ √  

2. วิชาปริญญานิพนธ ์      

ปริญญานิพนธ ์  √ √ √ √ 

*หมายเหตุ ไม่ต้องทาํรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกบักลยุทธก์ารสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

ELO 1 สามารถถ่ายทอดหลักการและความรู้เฉพาะทางด้าน

วัสดุศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
• การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้

ในทางปฏบัิติ โดยการบรรยาย การเรียนแบบ active 

learning  การค้นคว้า การใช้กรณีศึกษา  การถาม

ตอบอภปิราย ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

• การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงทั้ง

ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรพเิศษ 

• การสบืคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 

• การนาํเสนองานที่ได้ศึกษามาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม  

• การให้นิสติเข้าร่วมประชุม และนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า 

• ประเมินจากการสอบเช่น การสอบย่อย การสอบกลาง

ภาค และการสอบปลายภาค 

• ประเมินจากการเข้าร่วมและนาํเสนอบทความต่างๆใน

การสมัมนาหัวข้อทางวัสดุศาสตร์ 

• ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ของงานวจิัยของนิสติ 

• ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยของนิสติเองและงานทางวิชาการต่างๆที่มีการ

นาํเสนอในชั้นเรียน 

• ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม

ในการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ELO 2 สามารถนาํหลักการและความรู้ทางวัสดุศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏบัิติทางวสัดุศาสตร์ และวเิคราะห์

แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

• การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้

ในทางปฏบัิติ โดยการบรรยาย การเรียนแบบ active 

learning  การใช้กรณศีึกษา  การถามตอบอภิปราย 

• การสบืคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองและ

นาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าหรือจัดทาํรายงาน  

• การทาํวิจัยและแก้ปัญหาที่เกดิจากการทาํงานวิจัยด้วย

ตนเองโดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาคอยให้คาํแนะนาํ 

• ประเมินจากข้อสอบที่เน้นให้นิสติได้คิด วเิคราะห์ อธบิาย

แนวคิดของการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้

เรียนมา 

• ประเมินผลจากการนาํเสนอผลการสบืค้นต่างๆ และการ

ตอบคาํถามในรายวิชา 

• ประเมินจากทกัษะที่นิสติใช้ในการแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน

ระหว่างทาํงานวิจัย 
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ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

ELO 3 ปฏบัิติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้โดยเคารพสทิธิ์และความคิดเหน็ของผู้อื่น   
• การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมลงในรายวชิา 

• การปลูกฝังให้นิสติมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชพี โดยจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

• กจิกรรมการเรียนการสอนที่มีกจิกรรมการทาํงานเป็น

กลุ่มและการปฏสิมัพันธใ์นชั้นเรียน 

• การมอบหมายงานที่ต้องประสานกบับุคคล องค์กร 

หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

• ประเมินผลจากความตรงต่อเวลาและความสมํ่าเสมอใน

การเข้าเรียน 

• ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนิสติใน

ห้องเรียนและห้องสมัมนา 

• ประเมินจากความรับผิดชอบ และผลสมัฤทธิ์ต่องานที่

ได้รับมอบหมายและงานวิจัย 

 

ELO 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและศึกษาค้นคว้า

กล่ันกรองข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

• การสบืคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และ

วิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้ในแง่ความถูกต้อง ความ

น่าเชื่อถือ 

• ประเมินผลจากการนาํเสนอผลการสบืค้นต่างๆ  

 

ELO 5 สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์ความรู้ทาง

วัสดุศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ 
• การวางแผนและดาํเนนิงานวิจัย 

• ตามระเบียบวิธวีิจัย 

• การสบืค้นและวเิคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อ

วิจัย 

• การปลูกฝังให้นิสติมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชพี โดยจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

• การทาํวิจัย (ปริญญานิพนธ)์ และแก้ปัญหาทีเ่กดิจาก

การทาํงานวิจัยด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย

ให้คาํแนะนาํ 

• ประเมินจากการเตรียมเค้าโครงรายละเอยีดงานวิจัยของ

นิสติเพื่อเสนออนุมัติการทาํปริญญานิพนธ ์

• ประเมินจากทกัษะที่นิสติใช้ในการแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน

ระหว่างทาํงานวิจัยผ่านการรายงานความก้าวหน้า 

• ประเมินโดยการสอบปริญญานิพนธซ์ึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาจากนอกสถาบันเป็นผู้ร่วมประเมิน 

• ประเมินจากการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสติ 

 

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



71 
 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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Jarernboon W, Pimanpang S, Amornkitbamrung V. Effect of sputtered Cu2ZnSnS4 film thickness on 

dye sensitized solar cell counter electrode performance, Japanese Journal of Applied Physics 

2019; 58: SIID02.  

Harnchana V, Chaiyachad, S., Pimanpang S, Saiyasombat C. Srepusharawoot P, Amornkitbamrung 

V. Hierarchical Fe3O4-reduced graphene oxide nanocomposite grown on NaCl crystals for 

triiodide reduction in dye-sensitized solar cells, Scientific Report 2019; 9: 1494. 

Phakkhawan A, Klangtakai P, Chompoosor A, Pimanpang S, Amornkitbamrung V. A comparative 

study of MnO2 and composite MnO2–Ag nanostructures prepared by a hydrothermal 

technique on supercapacitor applications, Journal of Materials Science: Materials in 

Electronics 2018; 29: 9406–17.  

Ardchongtong P, Kumlangwan P, Towannang M, Suksangrat P, Srepusharawoot P, Prachumrak N, 

Klangtakai P, Pimanpang S, Promarak V, Amornkitbamrung V. Room temperature 

preparation of δ-phase CsSn1−xPbxI3 films for hole–transport in solid-state dye-

sensitized solar cells, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2018; 29: 

7811-19. 

Towannang M, Thiangkaew A, Maiaugree M, Ratchaphonsaenwong K, Jarernboon W, Pimanpang, S, 

Amornkitbamrung V. Thermally Deposited Palladium-Tungsten Carbide and Platinum-Tungsten 

Carbide Counter Electrodes for a High Performance Dye-Sensitized Solar Cell Based on Organic 

T−/T2 Electrolyte, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2018; 18: 1207-14. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายโชคชัย  พุทธรักษา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Chokchai Puttharugsa  

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน   ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 

สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์    (02) 649-5000 ต่อ 18568 

Email    chokchai@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา    

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. ฟิสกิส ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 

ป. บัณฑติ การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

ปร.ด. ฟิสกิส ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Surface plasmon resonance, surface functionalization, antibody array, biological sensor, 

nanomaterial, physics education 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Prathan B, Suwan P, Chokchai P, Surawut Wicharn. Hybrid nanowire-hyperbolic metamaterial 

based broadband absorber for the visible and near-infrared regions. Radiation Physics and 

Chemistry 2021; 189: 109701. 

Theerawat C, Supitch K, Chokchai P, Investigating the large angle of a physical pendulum using a 

smartphone’s sensors. Physics Education 2021; 56: 045023 

Chokchai P, Toemsak S, Chinnawut P, Nongluck H. A multi-channel optical fibre-based smartphone  

spectrophotometer for measuring the spectra of LED colours. Physics Education 2021; 56: 

045017. 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น - 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ปณิธาน วนากมล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Panitarn Wanakamol 

ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน    ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 1-8656 

Email     panitan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

B.S. Materials Science and Engineering Cornell University, USA 2543 

Ph.D. Materials Science and Engineering Massachusetts Institute of 

Technology, USA 

2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Polymer Composites, Polymer Deformation, Mechanical Properties of Materials  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Saelee, N., Chuankrerkkul, N., & Wanakamol P. (2021). Microstructure and properties of 

zirconia-alumina composites fabricated via powder injection molding. Journal of Metals, 

Materials and Minerals, 31(1), 73-80 

Plaipichit, S., Wicharn, S., Puttharugsa, C., Wanakamol, P., & Buranasiri, P. (2018). Virtual X-

Ray Diffractometer using Acoustic Wave for Material Science Education. Journal Of 

Physics: Conference Series, 1144, 012140. doi: 10.1088/1742-

6596/1144/1/012140 

Wangworn, P., & Wanakamol, P. (2018). Mechanical properties of compression-molded 

electrospun silica fiber/nylon-6 composites. Polymer Composites, 40(3), 1123-1131. 

doi: 10.1002/pc.24814  
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 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Saelee, N., Nonthathi, W., Chuankrerkkul, N., & Wanakamol, P. (2020).  Effects of Alumina 

Content and Sintering Temperature on Zirconia-Alumina Composites Fabricated by Powder 

Injection Molding.  Proceedings of the 5th International Conference on Smart Materials and  

 Nanotechnology, 141-146.  

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น - 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายอคัรินทร์ บุญสมบัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Akarin Boonsombuti   

ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน      ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5000 ต่อ 18652 

Email    akarin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. ฟิสกิส ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

วท.ด. เทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

พลังงานทางเลือกจากชีวมวล (Renewable Energy), ศึกษาการย่อยชีวมวลด้วยวิธีการทางเคมีและ

เอน็ไซม์, การผลิตไบโอบิวทานอลจากชีวมวลด้วย Clostridium beijerinckii TISTR 1461, ศึกษาการใช้

วัสดุรูพรุนให้เซลล์เกาะเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการหมัก 

  

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Chinwatpaiboon P, Saejao C, Boonsombuti A, Luengnaruemitchai A.  Optimization of ionic liquid 

1- ethyl-3-methylimidazolium acetate pretreatment of Napier grass combined with acetic 

acid and ferric chloride under microwave radiation by response surface methodology. Biomass 

Conversion and Biorefinery. 2021:1-12. 

Srisuk F, Chinwatpaiboon P, Atjayutpokin T, Boonsombuti A, Savarajara A, Luengnaruemitchai A. 

Comparison of different Vetiver grass pretreatment techniques and their impact on 

immobilized butanol production by Clostridium beijerinckii TISTR 1461.  Cellulose. 

2021;28(14):9117-34. 

Boonsombuti A, Trisinsub O, Luengnaruemitchai A.  Comparative study of three chemical 

pretreatments and their effects on the structural changes of rice straw and butanol production. 

Waste Biomass Valori. 2020;11(6):2771-81. 

Chinwatpaiboon P, Doolayagovit I, Boonsombuti A, Savarajara A, Luengnaruemitchai A. 

Comparison of acid-, alkaline-, and ionic liquid–treated Napier grass as an immobilization 
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carrier for butanol production by Clostridium beijerinckii JCM 8026.  Biomass Conversion 

and Biorefinery. 2020;10(4):1071-82. 

Boonsombuti A, Wanapirom R, Luengnaruemitchai A, Wongkasemjit S.  The effect of the addition 

of acetic acid to aqueous ionic liquid mixture using microwave- assisted pretreatment in the 

saccharification of Napier grass. Waste Biomass Valori. 2018;9(10):1795-804. 
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2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  - 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว อารียา เอี่ยมบู่ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Areeya Aeimbhu 

ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทํางาน    ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 1-8163 

Email     areeya@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่สําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

วท.ม. ฟิสกิสป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 

วท.ด. วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

ความเชี่ยวชาญ 

ฟิสกิสพ์ื้นฐานฟิสกิสข์องสถานะของแขง็ วัสดุนาโน การกัดกร่อนของวัสดุ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Langlar, W. Aeimbhu, A. Limsuwan, P. & Ruttanapun C. (2021). Microwave and Induction 

Heating-Assisted Biosynthesis of 12CaO·1Al2O3 Electride from Aloe Vera Leaf Extract. 

Materials Science (Medžiagotyra), 27(1), 84-89.   

Langlar, W. Aeimbhu, A. Limsuwan, P. & Ruttanapun C. (2020). Microwave- 

assisted biosynthesis of C12A7 nanopowders from Aloe Vera leaf extract. Journal of the Ceramic 

Society of Japan, 128(6), 322-328. 

Aeimbhu A. (2018). Effect of Calcination Temperature on Morphology, Wettability and 

Anatase/Rutile Phase Ratio of Titanium Dioxide Nanotube Arrays. Materials Today: 

Proceedings, 5, 14950-14954. 

Aeimbhu, A. & Sawang-arom, A. (2018). Enhance Functionality of Titanium Dioxide Nanotube 

Arrays for Photocatalytic Degradation of Methylene Blue under Visible Light with 

Deposited Gold Nanoparticles. International Journal Engineering and Innovation technology, 

7, 1-7. 

Puttharugsa, C. & Aeimbhu, A. (2018). Fabrication of Highly Uniform Gold Nanoparticles-

Titanium Dioxide Nanotube Arrays for H2O2 Sensing. Analytical Sciences, 34, 311-316. 
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 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  - 

3. ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ - 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทาง 

Outcome-Based Education ที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ เป็นสาํคัญ และมีการจัดทาํผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง จากการการสาํรวจความต้องการข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชา  โดยผลการเรียนรู้ทคีาดหวังนี้ มีความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบที่ระบุ

ตามแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร นอกจากนี้  มีการปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชาให้มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอน  และปรับเปล่ียนคาํอธบิาย

รายวิชาในบางรายวิชาให้ชัดเจนย่ิงข้ึน รวมถึงมีการเพิ่มรายวิชาเพื่อให้หลักสตูรมีความทนัสมัย 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกติ 14 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกติ 10 หน่วยกติ 

3. ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม 38 36 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

การเข้าถึงธรรมชาติของวัสดุสามารถ 

บูรณาการทางความรู้สู่นวัตกรรม 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์

สามารถพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการ

ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 

ปรับปรัชญา 

หน่วยกติวิชาเลือกในโครงสร้างหลักสตูร 

12 หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมในโครงสร้างหลักสตูร 38 

หน่วยกติ 

หน่วยกติวิชาเลือกในโครงสร้างหลักสตูร 

10 หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมในโครงสร้างหลักสตูร 36 

หน่วยกติ 

ปรับหน่วย

กติรวมใน

โครงสร้าง  

วิชาเลือกในแผนการเรียน  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กาํหนดให้ลง 6 หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชาเลือกในแผนการเรียน  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กาํหนดให้ลงไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปรับ

แผนการ

เรียน 
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กาํหนดให้ลง 6 หน่วยกติ กาํหนดให้ลง 8 หน่วยกติ 

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์   

กาํหนดให้เรียนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

 

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์   

กาํหนดให้เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

 

ปรับ

แผนการ

เรียน 

1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติของ

วัสดุ มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน

และการวิจยัทางด้านวัสดุศาสตร์  

2. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีศักยภาพในการใช้

ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ในการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวัสดุโดยต้อง

คาํนึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มทุนของ

นวัตกรรมวัสดุ 

3. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อผลิตมหาบัณฑติทางวัสดุศาสตร์ที่มี

คุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. เข้าใจธรรมชาติของวัสดุ มีความรู้

ความสามารถในการปฏบิัติงาน การวิจยั 

และการสื่อสารความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์  

2. มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางวัสดุ

ศาสตร์ในการพฒันาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางวัสดุโดยต้องคาํนึงถึงความ

ปลอดภัย การคุ้มทุน และความเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม  

3. สามารถใช้กระบวนการวจิัยต่อยอดองค์

ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ อย่างมีจรรยาบรรณ 

- แก้ไขวัตถุ 

ประสงค์ 

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 

MS501 Structure and Properties of 

Materials 

3(3-0-6)  

 

วส501 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 

MS501 Structure and Properties of 

Materials 

3(3-0-6)  

ความรู้พื้นฐานด้านผลึกศาสตร์ แลตทซิ

ของบราเวส ์ ทฤษฎีพันธะปฐมภมิู และทุติย

ภมิู แรงยึดเหนี่ยวแบบต่างๆ ในของแขง็ 

ตาํหนิ ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง 

พันธะ และสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมและวัสดุนวัตกรรม 

Basic crystallography of materials, 

Bravais lattice, theories of primary and 

secondary bonding in crystals, cohesive 

forces in solids, defects, the relationship 

between structure, bonding, and properties 

of different types of industrial and 

innovative materials. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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วส502 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

MS502 Materials Characterization 

3(2-2-5)  

 วิธกีารหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  การ

หาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการเล้ียวเบน

ของรังสเีอกซ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีของวัสดุ การตรวจสอบพื้นผิว การหา

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนในวัสดุต่างๆ  

การหาสมบัติทางไฟฟ้า การหาสมบัติทาง

แม่เหลก็ การหาสมบัติทางแสง  รวมถึงมีการ

สงัเกตการณ์จริง หรือฝึกปฏิบัติในการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

 

วส502 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

MS502 Materials Characterization 

3(2-2-5)  

 วิธกีารวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  

การหาโครงสร้างผลึกของวัสดุโดยการ

เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ การวิเคราะห์

พื้นผิว การหาสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อน

ในวัสดุต่างๆ  การหาสมบัติทางไฟฟ้า การหา

สมบัติทางแม่เหลก็ การหาสมบัติทางแสง  

การฝึกปฏบิัติการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

 Characterization of materials, 

materials crystal structure determination, 

crystal structure determination by X-ray 

diffraction technique, chemical 

composition analysis, surface analysis, 

determination of mechanical and thermal 

properties of materials, determination of 

electrical properties, determination of 

magnetic properties, determination of 

optical properties, practical experiences 

from operating instruments. 

- ปรับช่ือ

วิชา 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS503 Thermodynamics for Materials 

Science   

2(2-0-4)   

กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัวัสดุ

และปรากฏการณ์ในวัสดุ  การคาํนวณหาเอน

ทาลปี และพลังงานอสิระ ปฏกิริิยาในระบบ

กา๊ซ  แผนภาพเฟส   

วส503 อุณหพลศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS503 Thermodynamics for Materials 

Science   

2(2-0-4)   

กฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัวัสดุ

และปรากฏการณ์ในวัสดุ เคมีความร้อนและ

การประยุกต์ใช้ทางโลหะวิทยา เอนทลัปีของ

การเกดิที่สภาวะมาตรฐาน การคาํนวณหาการ

เปล่ียนแปลงพลังงานอสิระในการ

เกดิปฏกิริิยา ความสมดุลย์ทางเฟสในระบบที

มีหนึ่งองค์ประกอบ พฤติกรรมของ

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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สารละลาย พลังงานอสิระของกบิสแ์ละ

แผนภมิูเฟสสาํหรับระบบที่มีสอง

องค์ประกอบ ปฏกิริิยาเคมีของแกส๊ ปฎิกริยา

ระหว่างเฟสควบแน่นและเฟสที่เป็นแกส๊ 

สมบัติทางอุณหพล-ศาสตร์ของแกส๊อุดมคติ

และการผสมกนัของแกส๊อุดมคติ อุณหพล

ศาสตร์ของแกส๊จริง แผนภมิูพอร์เบซ์ 

        Laws of thermodynamics applied to 

materials and material phenomena, 

thermochemistry and its application in 

metallurgy, enthalpy of formation at 

standard state, free energy change in 

chemical reaction, phase equilibrium in a 

one component system, the behavior of 

solutions, Gibbs free energy- composition 

and phase diagrams of binary systems, 

reactions involving gases, reaction 

involving pure condensed phase and a 

gases phase, thermodynamics properties of 

ideal gases and mixtures of ideal gases, 

thermodynamic of non- ideal gases, 

Pourbaix diagram. 

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์   

MS504 Kinetics for Materials Science 

2(2-0-4) 

จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ การแพร่ 

การเปล่ียนเฟส การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

จุลภาค 

วส504 จลนศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์   

MS504 Kinetics for Materials Science 

2(2-0-4)    

จลนศาสตร์ของกระบวนการในวัสดุ กฎ

การแพร่ การแพร่ในของแขง็ การแพร่ใน

โลหะ การแพร่ในเซรามิก การเปล่ียนเฟส

แบบอาศัยการแพร่  การเปล่ียนเฟสแบบไม่

อาศัยการแพร่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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จุลภาคในการเปล่ียนเฟส จลนศาสตร์การดูด

ซับ 

Kinetics of processes in materials, 

laws of diffusion, diffusion in solids, 

diffusion in metals, diffusional phase 

transformation, diffusionless phase 

transformation, microstructural changes 

during phase transformation, absorption 

kinetics. 

 

 

วส505 ฟิสกิส์ของแขง็สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS505 Solid State Physics for Materials 

Science   

3(3-0-6) 

โครงสร้างผลึก แลตทซิส่วนกลับ ตาํหนิ 

การยึดเหนี่ยวผลึก โฟนอน แบบจาํลอง

อเิลก็ตรอนอสิระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนาํ

ยวดย่ิง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ของ

ของแขง็  การประยุกต์ทฤษฎีฟิสกิสใ์นการ

ประดิษฐ์นวัตกรรมวัสดุ 

    

 

วส505 ฟิสกิส์ของแขง็สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS505 Solid State Physics for Materials 

Science   

2(2-0-4) 

โครงสร้างผลึก แลตทซิส่วนกลับ ตาํหนิ 

การยึดเหนี่ยวผลึก โฟนอน แบบจาํลอง

อเิลก็ตรอนอสิระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ตัวนาํ

ยวดย่ิง สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ของ

ของแขง็  การประยุกต์ทฤษฎีฟิสกิสใ์นการ

ประดิษฐ์นวัตกรรมวัสดุ 

 Crystal structure, reciprocal lattice, 

defects, phonons, free electron models, 

energy band theory, superconductivity, 

electrical and magnetic properties of 

solids, applications of physics theories for 

material innovations. 

 

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส506 กลศาสตร์วัสดุ    

MS506 Mechanics of Materials  

3(3-0-6) 

วส506 กลศาสตร์วัสดุ    

MS506 Mechanics of Materials  

3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัสมบัติเชิงกลของ

วัสดุ วงกลมของมอร์ สภาพยืดหยุ่น สภาพ

ยืดหยุ่นหนืด สภาพพลาสติก ความคืบ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย
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ความล้า สมบัติเชิงกลของโลหะ เซรามิก 

และ พอลิเมอร์ ความสัมพันธข์องพฤติกรรม

เชิงกลกบัโครงสร้างของวัสดุ  กลไกการเสีย

รูป  กลไกการเกดิความเสียหาย การ

วิเคราะห์ความเสยีหายของวัสดุใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ  

Fundamental knowledge on 

mechanical properties of materials, 

Mohr’s circle, elasticity, viscoelasticity, 

plasticity, creep, fatigue; mechanical 

properties of metals, ceramics and 

polymers, relationship between 

mechanical behavior and material 

structure, deformation mechanisms, 

failure mechanisms, failure analysis of 

materials used in industries. 

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส507 คณิตศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS507 Mathematics for Materials Science

  

3(3-0-6) 

เวกเตอร์และเทนเซอร์สาํหรับประยุกต์ใช้

ศึกษาสมบัติของวัสดุ สมการเชิงอนุพันธ ์

สมการการแพร่ เมทริกซ์ สถิติและการ

วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลอง 

วส507 คณิตศาสตร์สาํหรับวัสดุศาสตร์ 

MS507 Mathematics for Materials 

Science    

2(2-0-4) 

เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่จาํเป็นสาํหรับ

การทาํความเข้าใจทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ เช่น 

เวกเตอร์และเทนเซอร์ การใช้สมการเชิง

อนุพันธ ์สมการการแพร่ เมทริกซ์  การ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการศึกษาสมบัติ

ของวัสด รวมถึงการใช้สถิติ การวิเคราะห์

ข้อมูล การออกแบบการทดลอง 

 Vector and tensor analysis with 

applications of material properties, 

differential equation, diffusion equation, 

matrix, statistic and data analysis, design 

of experiments. 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ วส508 การคัดเลือกและการออกแบบวัสดุ - ปรับหน่วย

กติ 
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MS508 Materials Selection and Design 

3(3-0-6) 

 

MS508 Materials Selection and Design 

2(2-0-4) 

ความสัมพันธข์องโครงสร้าง สมบัติ 

กระบวนการ และสมรรถนะ  แนวคิดการ

ออกแบบวัสดุ   หลักการและกระบวนการ

คัดเลือกวัสดุ   การสร้างแผนผังสมรรถนะ

วัสดุ   การประเมินและการหาค่าเพื่อ

สมรรถนะสงูสดุ  การวิเคราะห์ความล้มเหลว  

ฟังกชั์นการผลิตและราคาการวิเคราะห์การ

ตัดสนิใจ  

The relationship between structure, 

properties, processing, and performance, 

materials design concepts, principles and 

process of materials selection, generation 

of materials performances indices, 

assessment and optimization of 

performance, failure analysis, production 

and cost functions, decision analysis. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส511 กระบวนการแขง็ตัว  

MS511 Solidification Processing 

3(3-0-6) 

อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ สญัฐาน

วิทยาของส่วนต่อประสานระหว่างของแขง็และ

ของเหลว ปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนใน

การหล่อโลหะกลไกของการแขง็ตัวของโลหะ

ภายใต้ภาวะสมดุลและไม่สมดุล ปรากฏการณ์

การเกดินิวเคลียสและการเติบโตของผลึกการ

เกดิโครงสร้างจุลภาคชนิดต่างๆ การขนส่ง

มวลระว่างการขนส่งมวลระหว่างการแขง็ตัว 

วส511 กระบวนการแขง็ตัว   

MS511 Solidification Processing 

2(2-0-4) 

อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ สณัฐาน

วิทยาของส่วนต่อประสานระหว่างของแขง็และ

ของเหลว ปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนใน

การหล่อโลหะ กลไกของการแขง็ตัวของโลหะ

ภายใต้สภาวะสมดุลและไม่สมดุล 

ปรากฏการณ์การเกดินิวเคลียสและการเติบโต

ของผลึก การเกดิโครงสร้างจุลภาค การขนส่ง

มวลระหว่างการแขง็ตัว 

Thermodynamics, kinetics, and 

morphologies of solid-liquid interfaces, 

heat flow phenomena in metal casting, 

mechanism of solidification of metals 

under equilibrium and non-equilibrium 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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conditions, nucleation and crystal growth 

phenomena, microstructure formation, 

mass transport during freezing. 

วส512 การกดักร่อน   

MS512 Corrosions 

3(2-2-5) 

หลักการกดักร่อน อุณหพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์ของการกดักร่อนในสิ่งแวดล้อม

ต่างชนิด การทดสอบการกดักร่อน  การ

ป้องกนัการกดักร่อน  ปฏกิริิยาระหว่างโลหะ

กบัแกส๊ที่อุณหภูมิสงู กระบวนการกดักร่อนที่

เกดิข้ึนของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

และการแพทย์ 

 

วส512 การกดักร่อน   

MS512 Corrosion 

3(2-2-5) 

 หลักการกดักร่อน อุณหพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์ของการกดักร่อนในสิ่งแวดล้อม

ต่างชนิด การทดสอบการกดักร่อน  การ

ป้องกนัการกดักร่อน  ปฏกิริิยาระหว่างโลหะ

กบัแกส๊ที่อุณหภูมิสงู การกดักร่อนในวัสดุที่

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงวัสดุทาง

การแพทย์ 

 Corrosion principles, 

thermodynamics and kinetics of corrosion 

in different environments, corrosion 

testing, corrosion prevention, high 

temperature metal-gas reaction, corrosion 

of materials used in the industry and 

biomaterials. 

- ปรับชื่อวิชา

ภาษาองักฤษ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส513 กระบวนการผลิตโลหะและการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์  

MS513 Metal Processing and Product 

Design 

3(1-4-4) 

การออกแบบกระบวนการผลิตโลหะ

และโลหะผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและการ

สร้างนวัตกรรมโลหะผสมด้วยเทคโนโลยีการ

หล่อ การเช่ือมการข้ึนรูป และทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบัการประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ของ

กระบวนการทางโลหะ การวิเคราะห์และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตโลหะและโลหะ

ผสมการหล่อ การเช่ือมการข้ึนรูป การ

ออกแบบ 

วส513 กระบวนการผลิตโลหะและการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์  

MS513 Metal Processing and Product 

Design      

3(1-4-4) 

กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม 

การออกแบบผลิตภัณฑเ์พื่อใช้ใน

อุตสาหกรรม การสร้างนวัตกรรมโลหะและ

โลหะผสมด้วยการหล่อ การเช่ือม การข้ึนรูป 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้งานโลหะและ

โลหะผสม อุณหพลศาสตร์ของกระบวนการ

ทางโลหะ การวิเคราะห์และปรับปรุง

กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม  

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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Processing of metals and alloys, 

product design for industry, innovation 

creation of metals and alloys using 

casting, welding, forming, theory relating 

to the applications of metals and alloys, 

thermodynamics of metal processing, 

process analysis and improvement of 

metals and alloys. 

วส514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์ 

MS514 Applied Physical Metallurgy 

3(2-2-5) 

การทาํนายสมบัติของโลหะโดยใช้

แผนภาพเฟสและการแปลงเฟส  สมบัติทาง

กายภาพของโลหะที่อุณหภมิูสงู  

ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลงเฟสแบบ

แพร่และไม่แพร่ จลนพลศาสตร์ของปฎิกริิยา

เชิงโลหกรรม  กลไกการเพิ่มความแขง็แรง

การตกผลึกในโลหะ การเพิ่มความแขง็แบบ

อบชุบ โลหะวิทยากายภาพสาํหรับระบบ

เหลก็-คาร์บอนและระบบอื่นที่สาํคัญ การ

ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ 

วส514 โลหะวิทยากายภาพประยุกต์ 

MS514 Applied Physical Metallurgy  

3(2-2-5) 

การทาํนายสมบัติของโลหะโดยใช้

แผนภาพเฟสและการแปลงเฟส  สมบัติทาง

กายภาพของโลหะที่อุณหภมิูสงู  

ปรากฏการณ์การขนส่ง การแปลงเฟสแบบ

แพร่และไม่แพร่ จลนศาสตร์ของ

กระบวนการทางโลหะวิทยา การตกผลึกใน

โลหะ กลไกการเพิ่มความแขง็แรงและความ

แขง็ในโลหะ การอบชุบความร้อน การชุบ

แขง็พื้นผิวของโลหะ โลหะวิทยากายภาพ

สาํหรับโลหะในกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่ม

เหลก็ การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 

Prediction of properties of metals 

based on phase diagram and phase 

transformation, physical properties of 

metals at high temperature, transport 

phenomena, diffusion and diffusionless 

transformations, kinetics of metallurgical 

reactions, crystallization in metals, 

strengthening and hardening mechanisms 

in metals, heat treatment, surface 

hardening of metals, physical metallurgy 

of ferrous and non-ferrous alloys, 

applications of metals and alloys. 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม 

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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วส515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความ

เสยีหาย 

MS515 Failure and Fracture Analysis 

3(2-2-5) 

การวิเคราะห์ความเสียหาย เพื่อนาํไปใช้

ในการออกแบบและปรับปรงุสมบัติของโลหะ

ผสม ความสมัพันธพ์ื้นฐานระหว่างโครงสร้าง

และพฤติกรรมเชิงกลของโลหะผสม ความ

เค้นและความเครียด การเสียรูปแบบยืดหยุ่น  

ทฤษฎีเกี่ยวกบัดิสโลเคชั่น การเสยีรูปแบบ

ถาวร กลไกการสร้างความแขง็แรง  เกณฑจุ์ด

ครากและการประยุกต์  การทาํให้เหนียว การ

คืบและการแตกหักจากการคืบ 

วส515 การวิเคราะห์การแตกร้าวและความ

เสยีหาย      

MS515 Fracture and Failure Analysis   

2(1-2-3) 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ค ว าม เ สี ยห า ย  ก า ร

ออกแบบความเสียหายเชิงกล ความสัมพันธ์

พื้ นฐานระหว่างโครงสร้างและพฤติกรรม

เชิงกลของโลหะและโลหะผสม ความเค้น

และความเครียด การแปรรูปแบบยืดหยุ่น  

ทฤษฎีเกี่ยวกับดิสโลเคชัน การแปรรูปแบบ

ถาวร กลไกการสร้างความแขง็แรง  เกณฑจุ์ด

ครากและการประยุกต์  การทาํให้แกร่ง การ

คืบและการแตกหักจากการคืบ 

Introduction to failure analysis, 

mechanical fracture design, fundamental 

relationships between structure and 

mechanical behavior of metals and alloys, 

stress and strain, elastic deformation, 

dislocation theory, plastic deformation, 

strengthening mechanisms, yield criteria 

and their applications, toughening 

mechanisms, creep and creep rupture. 

- ปรับช่ือ

วิชา 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม 

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

 

วส516 การสกัดโลหะให้บริสทุธิ์และ

กระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่  

MS516 Metal Refining and Recovery 

Processing  

3(2-2-5) 

หลักการทางด้านเคมีเกี่ยวกับการนาํของ

เสยีโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็น

ประโยชน์ โดยวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ใน

การสกดัโลหะมีค่าจากขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกบัการการนาํ

โลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ การพัฒนา

วส516 การสกัดโลหะให้บริสทุธิ์และ

กระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่  

MS516 Metal Refining and Recovery 

Processing  

2(1-2-3) 

 หลักการทางด้านการสกดัโลหะให้

บริสทุธิ์ กระบวนการการสกดัโลหะให้บริสุทธิ์ 

การนาํของเสยีโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรม

มาใช้ใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ 

ในการสกดัโลหะมีค่าจากขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกบัการการนาํ

โลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ การพัฒนา

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม 

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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กระบวนการที่คุ้มค่าโดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

 

กระบวนการอย่างย่ังยืนโดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

 Principles of metal refining, metal 

refining processes, metals recovery from 

industrial waste, analysis of refining 

process from electronic waste, recovery 

processing technology, sustainable 

processing development based on social 

responsibility. 

วส521 วัสดุเซรามิก 

MS521 Ceramics Materials 

3(3-0-6) 

 

 

วส521 วัสดุเซรามิก  

MS521 Ceramic Materials      

3(3-0-6) 

โครงสร้างของเซรามิก   โครงสร้างที่มี

ฐานเป็นแบบเฟสเซน็เตอร์และเฮกซะโกนัล

โคลสแพค็ เพอร์รอฟสไคท ์ ข้อบกพร่องใน

เซรามิก   สญัลักษณ์ครอเกอร์-วิงค์  การ

ขนส่งมวลและไฟฟ้าในวัสดุ  สภาพนาํไฟฟ้า

โดยไอออนและอเิลก็ตรอน  การนาํไฟฟ้าใน

เซรามิก  โลหะออกไซด์  สมบัติเชิงกล การ

เกดิโครงสร้างจุลภาคในวัสดุเซรามิก ขนาด

ของอนุภาค กระบวนการเผาผนึก 

 Structure of ceramics, FCC and HCP 

based structures, perovskite Structure, 

defects in ceramics, Kroeger-Vink 

Notation, mass and electrical transport in 

materials, ionic and electronic 

conductivity, conduction in metal oxide 

ceramics, mechanical properties, 

microstructure development in ceramic 

materials, particle size, sintering process. 

- ปรับช่ือ

วิชา

ภาษาองักฤษ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส522   เทคโนโลยีของแก้ว  

MS522 Glass Technology  

3(3-0-6) 

วส522   เทคโนโลยีของแก้ว  

MS522 Glass Technology  

3(3-0-6) 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 
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โครงสร้างของแก้วและหลักการเกดิแก้ว 

ความสัมพันธร์ะหว่างองค์ประกอบทางเคมี-

โครงสร้างโครงข่าย-สมบัติของแก้ว โดยเน้น

การปรับปรุงสมบัติของแก้วให้ตรงกบัความ

ต้องการ กระบวนการหลอมแก้วก่อนการข้ึน

รูป และเทคโนโลยีในการข้ึนรูป การปรับปรุง

สมบัติ (treatment) และการตรวจสอบแก้ว

ด้วยเทคนิคต่างๆ 

 

 โครงสร้างของแก้วและหลักการเกดิแก้ว 

ความสัมพันธร์ะหว่างองค์ประกอบทางเคมี-

โครงสร้างโครงข่าย-สมบัติของแก้ว การ

ออกแบบโครงสร้างและสมบัติของแก้วให้

ตรงกบัความต้องการ กระบวนการหลอม

แก้วก่อนการข้ึนรูป และเทคโนโลยีในการข้ึน

รูป การปรับปรุงสมบัติและการตรวจสอบ

แก้วด้วยเทคนิคต่างๆ 

 Structure of glass and glass formation 

principles, relationship between chemical 

composition, glass network and their 

properties, design of glass structure and 

properties for specific requirement, melting 

process, glass forming technologies, 

improvement of glass properties and glass 

characterization techniques. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส523 ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนา

คุณภาพ 

MS523 Ceramic Products and Quality 

Development   

3(3-0-6) 

กลุ่มและองค์ประกอบของผลิตภัณฑเ์ซรามิก 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์การประยุกต์ใช้

เซรามิกในระบบอุตสาหกรรม เซรามิกแบบ

ด้ังเดิม เซรามิกที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน 

วส523 ผลิตภัณฑเ์ซรามิกและการพัฒนา

คุณภาพ      

MS523 Ceramic Products and Quality 

Development 

2(1-2-3)   

การจาํแนกวัตถุดิบสาํหรับเซรามิกและ

การทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ แร่ที่ใช้ในการ

ผลิตเซรามิก การจาํแนกประเภทและ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑเ์ซรามิก การหา

ลักษณะสมบัติของวัสดุเซรามิกเพื่อการผลิต

ให้ตรงกบัวัตถุประสงค์การใช้งาน โครงสร้าง

และหน้าที่ของสารเติมแต่งในกระบวนการ

ผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์สาเหตุ

และการป้องกนัตาํหนิ การประยุกต์ใช้เซรา

มิกในระบบอุตสาหกรรม เซรามิกแบบ

ด้ังเดิม เซรามิกที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน 

Classification of ceramic raw 

materials, physical and chemical 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา  

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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properties investigation of ceramic raw 

materials, clay mineral for ceramic 

production, type and composition 

classification of ceramic products, 

characterization and properties of ceramics 

for specific uses, additive materials and 

their functions in ceramic processing, 

quality development, causes and 

prevention of defects, application of 

ceramics in industries, conventional 

ceramic, ceramics for specific usage. 

วส524 วัสดุไพอิโซอเิลก็ทริกและเฟอโรอิ

เลก็ทริก 

MS524 Piezoelectric and Ferroelectric 

Materials 

3(3-0-6) 

ลักษณะเฉพาะของไพอโิซอเิลก็ทริกและเฟอ

โรอเิลก็ทริก โพลาไรเซชันแบบเกดิเอง

ปรากฏการณ์ไพโรอเิลก็ทริกโดเมน วงฮิสเตอ

ไรซิส การเปล่ียนเฟส สมบัติทางกายภาพของ

วัสดุเฟอโร อเิลก็ทริกและการวัด และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

วส524 วัสดุเพียโซอเิลก็ทริกและ

เฟอร์โรอเิลก็ทริก    

MS524 Piezoelectric and Ferroelectric 

Materials  

3(3-0-6) 

ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพียโซอเิลก็ทริก

และเฟอร์โรอเิลก็ทริก โพลาไรเซชันแบบเกดิ

เอง ปรากฏการณ์ไพโรอเิลก็ทริก โดเมน วง

ฮิสเตอไรซิส การเปล่ียนเฟส สมบัติทาง

กายภาพและสมบัติไฟฟ้า การวัดและการ

ประยุกต์ใช้งาน 

Characteristics of piezoelectrics and 

ferroelectrics, spontaneous polarization, 

pyroelectric effect, domain, hysterysis 

loop, phase transition, physical and 

electrical properties, measurement and 

applications. 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา  

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส525 กระบวนการทางเซรามิกและการข้ึน

รูปเซรามิก 

MS525 Ceramic Processing and 

Fabrication 

3(2-2-5)   

วส525 กระบวนการทางเซรามิกและการข้ึน

รูปเซรามิก  

MS525 Ceramic Processing and 

Fabrication   

3(2-2-5)  

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา  

- เพิ่ม

คาํอธบิาย
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วิธกีารเตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟิสกิส์

เทคนิคการข้ึนรูปและการประดิษฐ์ บทบาท

ของพื้นผิวและการปรับแต่งพื้นผิว 

ลักษณะเฉพาะและการควบคุมคุณภาพ 

 

วัตถุดิบในการผลิตเซรามิก  วิธกีาร

เตรียมเซรามิกเชิงเคมีและฟิสกิส ์ เทคนิค

การข้ึนรูปและการประดิษฐ์ การเปล่ียนแปลง

และการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคระหว่างการ

เผาผนึก การวัดและการควบคุมกระบวนการ

ผลิต บทบาทของพื้นผิวและการปรับแต่ง

พื้นผิว ลักษณะเฉพาะเพื่อการผลิตให้ตรงกบั

วัตถุประสงค์ การควบคุมคุณภาพ  สาเหตุ

และการป้องกนัตาํหน ิ

Raw materials for ceramic 

processing, chemical and physical 

preparation methods for ceramics, forming 

and fabrication techniques, microstructural 

changes and development during 

sintering, measurement and production 

control for ceramic processing, surface 

and surface finishing, characteristics for 

ceramic production for specific purposes, 

quality control, causes and prevention of 

defects. 

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  

MS531 Polymer Processing  

3(2-2-5)  

หลักการของกระบวนการผลิตพอลิเมอร์  

เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การอดัรีด 

การฉีดข้ึนรูป การอดัข้ึนรูป  การอดัแบบชนิด

หมุนตัว การข้ึนรูปช้ินงานเป็นแผ่นด้วยการเท

แบบ การป่ันหลอม  การผสมยาง 

ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการผลิตและ

สมบัติของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

 

วส531 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  

MS531 Polymer Processing  

3(2-2-5)  

หลักการของกระบวนการผลิตพอลิ

เมอร์  เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท การ

อดัรีด การฉีดข้ึนรูป การอดัข้ึนรูป  การอดั

แบบชนิดหมุนตัว การข้ึนรูปชิ้นงานเป็นแผ่น

ด้วยการเทแบบ การป่ันหลอม  การผสมยาง 

ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการผลิตและ

สมบัติของผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์ 

Principles of polymer processing, 

thermoplastic and thermoset, extrusion, 

injection molding, compression molding, 

transfer molding, thermoforming, 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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rotational molding, calendaring, melt 

spinning, rubber compounding, 

relationship between processing and 

product properties. 

วส532 การไหลของพอลิเมอร์ 

MS532 Polymer Rheology 

3(3-0-6)  

ความรู้ เบื้องต้นและการจาํแนกของไหล  

พฤติกรรมการไหลและสมบัติการไหลของพอ

ลิเมอร์ หลอมเหลวแบบนิวโทเนียนและแบบ

ไม่เป็นนิวโทเนียน  ตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติ

การไหลของพอลิเมอร์หลอม-เหลว การวดั

สมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว 

วส532 กระแสวิทยาการไหลของพอลิเมอร์ 

MS532 Polymer Rheology 

2(2-0-4)  

ความรู้ เบื้องต้นและการจาํแนกของไหล  

พฤติกรรมการไหลและสมบัติการไหลของ

พอลิเมอร์ หลอมเหลวแบบนิวโทเนียนและ

แบบไม่เป็นนิวโทเนียน  การวัดสมบัติการ

ไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว 

ตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติการไหลของพอ

ลิเมอร์หลอมเหลว  

Introduction and classifications of 

fluids, Newtonian and Non-Newtonian 

behavior and rheological properties of 

polymer melts, determinations of 

rheological properties of polymer melts, 

processing parameters affecting the flow 

properties of polymer melts. 

- ปรับช่ือ

วิชา 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา  

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

  

วส533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 

MS533 Structure and Properties of 

Polymers     

3(2-2-5) 

 

วส533 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 

MS533 Structure and Properties of 

Polymers     

3(2-2-5) 

 โครงสร้างโมเลกุลและสณัฐานของพอลิ

เมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์ในสถานะต่าง 

ๆ  อทิธิพลของโมเลกุลและสณัฐานที่มีต่อ

สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ สมบัติทาง

กลของพอลิเมอร์ การเสยีรูปของพอลิเมอร์

ในสถานะของแขง็ การไหลของพอลิเมอร์ 

สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสง พอลิเมอร์ผสม 

การปรับแปลงพอลิเมอร์ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 



106 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

 Molecular structure and morphology, 

structure of polymers in various states, 

molecular and morphological influence on 

physical properties of polymers, 

mechanical properties of polymers, 

deformation of polymers in solid state, 

non-Newtonian flow, electrical and 

optical properties, polymer blends, 

polymer modification. 

วส534 เคมีเชิงฟิสกิสข์องพอลิเมอร์  

MS534 Physical Chemistry of Polymers 

3(3-0-6) 

  

วส534เคมีเชิงฟิสกิสข์องพอลิเมอร์  

MS534 Physical Chemistry of Polymers 

2(2-0-4) 

 โมเลกุลพอลิเมอร์ในรูปของคอยล์แบบ

สุ่ม โครงรูปและขนาดโมเลกุลของโซ่พอลิ

เมอร์ในพอลิเมอร์สถานะต่างๆ อุณหพล

ศาสตร์เชิงสถิติของคอยล์พอลิเมอร์ที่แทรก

ประสานกนัในสารละลาย  การแยกเฟส การ

บวมตัวของพอลิเมอร์แบบโครงข่าย  การลด

ตํ่าลงของจุดหลอมเหลว การตรวจสอบ

วิเคราะห์มวลและขนาดของพอลิเมอร์เส้น

เดี่ยวในสารละลายเจือจางโดยใช้วิธเีชิงสถิต

และเชิงพลวัต 

 Polymer chain molecules as random 

coils, conformation and molecular 

dimension of polymer chains in various 

states of polymers, statistical 

thermodynamics of interpenetrating 

random coiling polymers in solution, 

phase separations, swelling of polymer 

networks, depression of melting    

point, analysis of mass and size of 

isolated chain molecules in dilute 

solutions using static and dynamic 

methods. 

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

  



107 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

วส535 เมมเบรนพอลิเมอร์   

MS535 Polymer Membranes  

3(3-0-6) 

 

วส535 เมมเบรนพอลิเมอร์   

MS535 Polymer Membranes  

2(2-0-4) 

 วัสดุเมมเบรนบางและสมบัติต่างๆ การ

เตรียมเมมเบรนบางสังเคราะห์ การวิเคราะห์

วัสดุ      เมมเบรนบางแบบพรุนและไม่พรุน 

กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมมเบรนบาง 

การเลือกผ่าน การออสโมซิสกลับ  การกรอง 

การประยุกต์ใช้เมมเบรนบางในกระบวนการ

แยกแบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

 Membrane materials and properties, 

preparation of synthetic membranes, 

characterization of porous and non-porous 

membrane materials, membrane separation 

processes, dialysis, reverse osmosis, 

filtration, applications of membrane 

separation processes in industry. 

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการแปร

ใช้ใหม่ของพอลิเมอร์  

MS536 Degradable Polymersand Polymer 

Recycle  

3(2-2-5) 

สบืค้นบทความเกี่ยวกบัพอลิเมอร์ย่อย

สลายได้และการนาํพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่  

นาํความรู้และเทคโนโลยีที่สืบค้นมาร่วม

อภิปรายในชั้นเรียน  โดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

วส536 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และการ     รี

ไซเคิลพอลิเมอร์    

MS536 Degradable Polymers and 

Polymer Recycling       

2(1-2-3) 

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ กลไกการ

เสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ การนาํวัสดุมาผ่าน

กระบวนการเพื่อการแปรรูปและนาํกลับมา

ใช้ใหม่ สบืค้นบทความที่เกี่ยวข้อง  นาํ

ความรู้และเทคโนโลยีที่สบืค้นมาร่วม

อภิปรายในชั้นเรียน  โดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

Degradable polymer, mechanism of 

polymer degradation, recycled polymer, 

searching information and discussion 

under the topics of degradable polymers 

- ปรับช่ือ

วิชา 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 
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and recycled polymer with social 

responsibility. 

วส541 พื้นผิวศาสตร์   

MS541 Surface Science  

3(3-0-6) 

 

วส541 พื้นผิวศาสตร์   

MS541 Surface Science  

3(3-0-6) 

 โครงสร้างอะตอมของพื้นผิว โครงสร้าง

อเิลก็ทรอนิกสข์องพื้นผิว ความตึงผิว อุณ

หพลศาสตร์ของพื้นผิว สภาพเคล่ือนที่ได้

ของพื้นผิว อนัตรกริิยาระหว่างแกส๊และ

ของเหลว กบัพื้นผิว การยึดติด อนัตรกริิยา

ระหว่างอนุภาคพลังงานสูงกับพื้นผิว การดูด

ซับ พื้นผิวศาสตร์ในการทาํวัสดุและวัสดุ

นวัตกรรมไทรโบโลยีเบื้องต้น 

 Atomic structure of surfaces, 

electronic structure of surfaces, surface 

tension, thermodynamics of surface, 

mobility of surfaces, gas-liquid surface 

interactions adhesion, energetic particle-

surface interaction, adsorption, 

introductory tribology. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส542 วิธวีิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์ 

MS542 Surface Analysis Methods in 

Materials Science  

3(3-0-6) 

 

วส542 วิธวีิเคราะห์พื้นผิวในวัสดุศาสตร์ 

MS542 Surface Analysis Methods in 

Materials Science  

2(1-2-3) 

 พื้นฐานสญุญากาศระดับสงูย่ิง เทคนิค

ด้านกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนสเปกโทรส

โกปีอเิลก็ตรอนโอเยร์สเปกโทรสโกปี 

อลัตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี รังสเีอกซ์ 

สเปกโทรสโกปีอนิฟราเรดเชิงการแปลงแบบ 

ฟูเรียร์ จุลทรรศนศาสตร์แบบส่องกราดเชิง

ทะลุทะลวง จุลทรรศนศาสตร์แบบแรง

อะตอม  การเล้ียวเบนของอเิลก็ตรอน

สะท้อนพลังงานสงู  การเล้ียวเบนของ

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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อเิลก็ตรอนพลังงานตํ่า  การนาํเทคนิคการ

วิเคราะห์มาปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ 

 Fundamental of ultra-high vacuum, 

electron microscope techniques, Auger 

electron spectroscopy, ultraviolet 

spectroscopy, X-ray spectroscopy, 

Fourier transform infrared spectroscopy, 

scanning tunneling microscopy, atomic 

force microscope, reflection high energy 

electron diffraction, low energy electron 

diffraction. 

วส543 วัสดุแม่เหลก็    

MS543 Magnetic Materials 

3(3-0-6)  

คุณสมบัติทางฟิสกิสแ์ละโครงสร้างของ

วัสดุแม่เหลก็แม่เหลก็กบัความต้านทาน

แม่เหลก็ขนาดใหญ่ วัสดุแม่เหลก็แบบเมด็

และแบบเป็นชั้นวัสดุแม่เหลก็แบบผลึกและ 

อสณัฐาน การนาํไปประยุกต์ใช้ 

วส543 วัสดุแม่เหลก็    

MS543 Magnetic Materials 

2(2-0-4) 

โครงสร้างของวัสดุแม่เหลก็ ความเป็น

แม่เหลก็แบบต่างๆ แม่เหลก็กบัความ

ต้านทานแม่เหลก็ขนาดใหญ่ ปรากฏการณ์

แม่เหลก็ในวัสดุรวมถึงแอนไอโซทรอปี 

แมก็นีโทสตริกชัน โดเมนแม่เหลก็กลไกการ

เกดิสภาพแม่เหลก็  แม่เหลก็แบบเมด็และ

แบบเป็นชั้น วัสดุแม่เหลก็แบบผลึกและอ

สณัฐาน ฟิลม์บางแม่เหลก็ อนุภาคแม่เหลก็ 

การนาํไปประยุกต์ใช้    

Physical properties and structure of 

magnetic material, magnetic with Giant 

Magnetoresistance (GMR), granular and 

multilayer magnetic materials, 

nanocrystalline and amorphous magnetic 

material, magnetic thin films, magnetic 

particle, applications. 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

 

วส544 การข้ึนรูปและการวิเคราะห์วัสดุ

แม่เหลก็     

MS544 Fabrication and Analysis of 

Magnetic Materials 

วส544 การข้ึนรูปและการวิเคราะห์วัสดุ

แม่เหลก็     

MS544 Fabrication and Analysis of 

Magnetic Materials 

- ปรับหน่วย

กติ 
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3(2-2-5)  

ประเภทของวัสดุแม่เหลก็ การสงัเคราะห์

วัสดุแม่เหลก็โครงสร้างแบบนาโนคริสตัลและ

แบบ อสณัฐาน การวิเคราะห์สมบัติแม่เหลก็

เฟร์โรแมกเนติกเรโซแนนซ์   โดเมนและ

พื้นผิว  ทศันศาสตร์แม่เหลก็การนาํวัสดุ

แม่เหลก็ไปใช้งาน 

2(1-2-3)  

ประเภทของวัสดุแม่เหลก็ การ

สงัเคราะห์วัสดุแม่เหลก็โครงสร้างแบบนาโน

คริสตัลและแบบ อสณัฐาน การวิเคราะห์

สมบัติแม่เหลก็เฟอร์โรแมกเนติกเรโซแนนซ์   

โดเมนและพื้นผิว  ทศันศาสตร์แม่เหลก็การ

นาํวัสดุแม่เหลก็ไปใช้งาน  

Types of magnetic materials, 

fabrication of nanocrystalline and 

amorphous magnetic materials, analyses 

of magnetic properties, ferromagnetic 

resonance, domains and surfaces, 

magneto-optics, applications of magnetic 

materials 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

  

วส545 วัสดุนาโน   

MS545 Nanomaterials 

3(3-0-6)  

 

วส545 วัสดุนาโน   

MS545 Nanomaterials 

3(3-0-6)  

 หลักการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสาํหรับวัสดุนาโน ความก้าวหน้า

ทางด้านการสงัเคราะห์และการผลิตวัสดุนา

โน การพิมพ์แบบลิโทกราฟฟีเเละการรวมตัว 

การตรวจสอบวิเคราะห์วัสดุนาโน สมบัติทาง

กายภาพ สมบัติทางแม่เหลก็และไฟฟ้าของ

วัสดุนาโน วัสดุนาโนที่เป็นโลหะและสารกึ่ง

ตัวนาํ โครงสร้างเส้นลวดนาโนและท่อนาโน 

และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเทคโนโลยี 

 Basic principles of science and 

technology for nanomaterials, progress in 

nanomaterial synthesis and preparation of 

nanomaterials such as lithography and 

self-assembly, nanomaterials 

characterization and analysis, mechanical, 

magnetic and electrical properties of 

nanomaterials, nanometal and 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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nanosemiconductors, nanowire and 

nanotube structure, and application of 

nanomaterials in technology. 

วส546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  

MS546 Thin Film Technology 

3(3-0-6) 

 

วส546 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  

MS546 Thin Film Technology 

3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์สญุญากาศและเทคโนโลยี 

การพอกพูนฟิล์มเชิงฟิสกิสแ์ละเคมี การก่อ

ตัวและโครงสร้างของฟิล์ม การตรวจสอบ

และการวิเคราะห์ฟิล์มบาง  สมบัติเชิงกล  

สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหลก็ สมบัติเชิงแสง 

วัสดุฟิล์มบางและการประยุกต์ 

 Vacuum science and technology, 

physical and chemical vapor deposition, 

film formation and structure, thin-film 

characterization and analysis, mechanical, 

electrical, magnetic, and optical properties 

of thin-film, thin films materials and 

applications. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส547 ผลึกศาสตร์ข้ันสงู  

MS547 Advanced Crystallography 

3(2-2-5)  

 

วส547 ผลึกศาสตร์ข้ันสงู  

MS547 Advanced Crystallography 

2(1-2-3)  

 ลักษณะภายนอกของผลึกกระบวนการ

ตกผลึกและการเติบโตของผลึก  สณัฐาน

วิทยาของผลึกดัชนีมิลเลอร์ การวัดมุมของ

ผลึกฉายาผลึก โครงสร้างอนัเป็นระเบียบ

ภายในผลึกใน 1 2 และ 3 ทศิทาง  

สมมาตร พอย์ท กรุ๊ป สเปซกรุ๊ป  ผลึก

ศาสตร์ทางรังสเีอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้าง

ทางผลึกศาสตร์จากเทคนิคการทดลองข้ันสงู 

 Crystals, crystallization and crystal 

growth, crystal morphology, Miller 

indices, crystal angles, crystllographic 

projection, Crystal Periodicity (1D 2D 

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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and 3D), symmetry, point group, space 

group, X-ray crystallography, crystal 

structure analysis with advanced 

techniques. 

วส548 วัสดุเชิงประกอบ   

MS548 Composite Materials  

3(3-0-6)     

วัสดุผสมชนิดต่างๆ วัสดุผสมเสริมเส้น

ใย วัสดุแบบชั้น สมบัติทางกลและการเสยีรูป 

เกณฑแ์ละกลไกการล้มเหลว สมบัติเชิงความ

ร้อน การออกแบบวัสดุผสม  การวิเคราะห์

และประยุกต์ใช้วัสดุผสม งานวิจัยในปัจจุบัน

เกี่ยวกบัวัสดุผสม 

วส548 วัสดุเชิงประกอบ   

MS548 Composite Materials  

3(3-0-6)    

วัสดุเชิงประกอบชนิดต่างๆ วัสดุเชิง

ประกอบแบบเสริมเส้นใย วัสดุแบบช้ัน  

สมบัติทางกล มอดูลัสยืดหยุ่นและความ

แขง็แรงของวัสดุเชิงประกอบ เกณฑก์าร

เสยีหาย โครงสร้างจุลภาค  สมบัติทางความ

ร้อนและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวัสดุ

เชิงประกอบ  การประยุกต์ใช้วัสดุเชิง

ประกอบ งานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกบัวัสดุเชิง

ประกอบ    

Various types of composite materials, 

fiber reinforced composites, laminates, 

mechanical properties of composites, 

elastic modulus and strength of 

composites, failure criteria, thermal 

properties and related theories, design of 

composites, applications of composites, 

current research on composites. 

 - ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส591 ระเบียบวิธวีิจัย  

MS591 Research Methodology         

2(1-2-3) 

การต้ังสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบ

งานวิจัย เทคนิคการสบืค้นและวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียน

โครงร่างงานวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การ

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การอ้างองิ

เอกสารที่ใช้ในงานวิจัยและในการเขียน

บทความ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

วส591 ระเบียบวิธวีิจัย  

MS591 Research Methodology         

2(1-2-3)  

การต้ังสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบ

งานวิจัย เทคนิคการสบืค้นและวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียน

โครงร่างงานวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การ

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การอ้างองิ

เอกสารที่ใช้ในงานวิจัยและในการเขียน

บทความ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 
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ดาํเนนิงานวิจัย การนาํเสนอและการเผยแพร่

ผลงาน รวมถึงฝึกปฏบิัติเขียนโครงร่างวิจัย 

ดาํเนนิงานวิจัย การนาํเสนอและการเผยแพร่

ผลงาน รวมถึงฝึกปฏบิติัเขียนโครงร่าง

งานวิจัย 

 Research hypothesis, research design, 

information search techniques and 

information analysis from database, 

writing research proposal, statistic in 

research, interpreting the data and 

conclusion, referencing and citation in 

research, research ethic, research 

presentation and publication. 

วส592 สมัมนาวัสดุศาสตร์ 1  

MS592 Seminar in Materials Science I 

1(0-2-1)  

 

วส592 สมัมนาวัสดุศาสตร์   

MS592 Seminar in Materials Science I 

2(0-4-2)  

 การฟัง และการนาํเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประเดน็

ร่วมสมัยทางวัสดุศาสตร์  โดยการให้สัมมนา 

เพื่อให้นิสติได้ศึกษาผลงานวิจัยของผู้อื่น 

เกดิการแลกเปล่ียนการเรียนรู้   มีการแสดง

และรับฟังความคิดเหน็   

 Listening to and developing 

presentation skills on seminar topics 

related to contemporary materials science, 

searching related journal articles in order 

to evaluate scientific information, share 

knowledge, and respond to feedback. 

- เปล่ียนช่ือ

วิชา 

-ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

วส593 สมัมนาวัสดุศาสตร์ 2  

MS593 Seminar in Materials Science II 

1(0-2-1)  

การฟัง และการนาํเสนอบทความทาง

วิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกบัปริญญา

นิพนธ ์โดยการให้สัมมนา  และจัดทาํรายงาน 

 - ปิดวิชา 

 

วส641 อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการ

ข้ึนรูป      

วส641 อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

การข้ึนรูป      

- ปรับหน่วย

กติ 
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MS641 Microelectronic Device and 

Fabrication  

3(3-0-6) 

 

MS641 Microelectronic Device and 

Fabrication  

2(2-0-4) 

 การเติบโตของผลึก แถบพลังงาน 

แผนภาพเฟส  ความสามารถในการละลาย

ของของแขง็ เอพิแทกซี  ลิโทกราฟฟี การ

แพร่ การฝังไอออน การกดั การประดิษฐ์

อุปกรณ์ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ 

 Crystal growth, energy bands, phase 

diagrams, solid solubility, epitaxy, 

lithography, diffusion, ion implantation, 

etching, microelectronic device 

fabrication. 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส642 กระบวนการผลิตแบบ  

MS642 Additive Manufacturing 

3(2-2-5)  

กระบวนการผลิตแบบ  การพิมพ์สามมิติ  

กระบวนการพิมพ์สามมิติ  การประยุกต์ใช้

การพิมพ์สามมิติ  งานวิจัยในปัจจุบัน  

เกี่ยวกบักระบวนการผลิตแบบ 

วส642 กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 

MS642 Additive Manufacturing   

2(1-2-3) 

กระบวนการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ  

กระบวนการพิมพ์สามมิติประเภทระบบฉีด

เส้นวสัดุ  ระบบการพอลิเมอไรซ์เรซ่ินด้วย

แสง ระบบผงวัสดุ ระบบอดัลามิเนต  การ

ประยุกต์ใช้การพิมพ์สามมิติ  งานวิจัยใน

ปัจจุบันเกี่ยวกบักระบวนการผลิตแบบเพิ่ม

เนื้อวัสดุ   

Additive manufacturing processes, 

3D printing processes, fused deposition 

modeling (FDM), resin 

photopolymerization, powder bed fusion, 

sheet lamination, applications of 3D 

printing, current research on additive 

manufacturing processes. 

- ปรับช่ือ

วิชา 

- ปรับหน่วย

กติ 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส643 วิธกีารเชิงตัวเลขสาํหรับวัสดุ

ศาสตร์MS643 Numerical Methods for 

Materials Science 

3(2-2-5)  

วส643 วิธกีารเชิงตัวเลขสาํหรับวัสดุ

ศาสตร์MS643 Numerical Methods for 

Materials Science 

2(1-2-3)  

- ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย
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 การจาํลองระบบหรือกระบวนการด้วย

การใช้โปรแกรมวิธกีารเชิงตัวเลขและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ

นาํเสนอข้อมูลจากการทดลอง  การแก้

สมการอนุพันธด้์วยวิธกีารทางตัวเลข วิธกีาร

มอนติคาร์โล ตัวอย่างงานวิจัยทางวัสดุ

ศาสตร์ที่ใช้วิธกีารเชิงตัวเลข 

Simulation of systems or process 

using numerical methods and computer 

programs, analysis and presentation of 

experimental data, solving differential 

equation with numerical methods, Monte 

Carlo method, examples of numerical 

method research in materials science. 

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

 วส644 กาวชีวภาพ 

MS644 Bioadhesives 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีการยึดติดและกลศาสตร์ของกาว

พื้นฐาน การสงัเคราะห์กาวชีวภาพประเภท

ต่างๆและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการ

ทดสอบคุณสมบัติของกาว รวมถึงการนาํกาว

ชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุชีวภาพ

เพื่อการพัฒนาวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

Theories and mechanisms of 

adhesion, synthesis of bioadhesives and 

standard characterizations, applications of 

bioadhesives in biomaterial production for 

environmentally friendly and sustainable. 

- เพิ่มวิชา 

 วส645 วัสดุสาํหรับเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยว

พลังงาน                     

MS645   Materials for Energy Harvesting 

Technology 

3(3-0-6) 

- เพิ่มวิชา 
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แหล่งพลังงานหมุนเวียน การเปล่ียนรูป

พลังงาน หลักการเบื้องต้นสาํหรับการเกบ็

เกี่ยวพลังงาน หลักการและวัสดุสาํหรับ

เทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าความ

ร้อน ไพโรอเิลก็ทริก เทอร์โมอเิลก็ทริก การ

เกบ็เกี่ยวพลังงานไฟฟ้าแสง การเกบ็เกี่ยว

พลังงานไฟฟ้าแม่เหลก็ การเกบ็เกี่ยว

พลังงานไฟฟ้าเคมี การเกบ็เกี่ยวพลังงาน

ไฟฟ้าเชิงกล อุปกรณ์ผลิตพลังงานขนาด

เลก็เพียโซอเิลก็ทริกและไทรโบอเิลก็ทริก 

การประยุกต์ใช้งาน และผลกระทบต่อสงัคม 

เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 

 Renewable energy sources, energy 

transformation, basic principle for energy 

harvesting, principle and materials for 

thermoelectric energy harvesting, 

chemical energy harvesting, mechanical 

energy harvesting, piezoelectric and 

triboelectric nanogenerator devices, 

applications and impact on society, 

economy and environment. 

วส651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์  

MS651 Special Topics in Materials 

Science  

3(3-0-6) 

 

วส651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์  

MS651 Special Topics in Materials 

Science  

3(2-2-5) 

การศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจ

ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง   

 Study and research on interesting 

topics in materials science or related 

fields. 

 

- ปรับ

คาํอธบิาย

รายวิชา 

-ปรับหน่วย

กติ 

- เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

วส652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์เชิง

ปฏบิัติการ      

วส652 หัวข้อพิเศษเชิงปฏบิัติการทางวัสดุ

ศาสตร์  

- ปรับช่ือ

วิชา 
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MS652 Special Experiments in Materials 

Science  

3(2-2-5) 

 

MS652 Special Experiments in Materials 

Science  

3(1-4-4) 

การศึกษาและทดลองในเร่ืองที่น่าสนใจ

ในวิชาวัสดุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Study and experiments on interesting 

subjects in materials science or related 

fields. 

-ปรับหน่วย

กติ 

-เพิ่ม

คาํอธบิาย

รายวิชา

ภาษาองักฤษ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

ในหลักสตูร ปรับปรุง พ.ศ.2560 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

รายวิชา ในหลักสตูร ปรับปรุง พ.ศ.2565 

ปรับการ

กระจาย

ความ

รับผิดชอบ

มาตรฐานผล

การเรียนรู้ 
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