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หลักการและเหตุผลการขอเปดโครงการเปดสอนหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีอัญมณี
วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกป จ จุ บั น อยู ใ นยุ ค ของเศรษฐกิ จ โมเลกุ ล
ซึ่งอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับโมเลกุล 3 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีดานวัสดุเปนเฟองหลักในการผลักดันเศรษฐกิจ รัฐบาลตะหนักถึงความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จ ะผลั ก ดัน ใหวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ข าสู ทุ ก อุ ต สาหกรรม เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ ใ ห
สามารถแข ง ขั น กั บ นานาประเทศได คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
(กนวท.) จึงไดกําหนดแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556) ขึ้น โดยมี
เปาหมายที่จะยกระดับความสามารถของประเทศ โดยเนน 3 เรื่องหลักคือ 1) ปรับเปลี่ยนโครงสราง
อุ ต สาหกรรมให เ น น การผลิ ต และการบริ ก ารที่ ใ ช ค วามรู เ ข ม ข น และการสร า งนวั ต กรรม 2) เพิ่ ม
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การตนเองเพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ใหแ กท อ งถิ่น 3)
ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยใหอยูอันดับที่สูงกวาจุด
กึ่งกลางของ International Institute for Management Development (IMD)
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เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและกลุยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติดังกลาว ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความ
ประสงคจะเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเปน
หลักสูตรใหมที่จะเปดรับในการปการศึกษา 2553 นี้ อันมีจุดมุงหมายที่จะนําเอาวิทยาการเทคโนโลยี
องคความรู และการวิจัยทางดานอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเปนการพัฒนา สนับสนุน สงเสริมให
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถยกระดับความสามารถดานการผลิต การบริหาร
จัดการการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหสามารถแขงขันเชิงธุริกจกับนานาประเทศไดอยาง
ยั่งยืนสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการเศรษฐกิจโลกและนโยบายแหงชาติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
Master of Science Program in Gems and Jewelry Technology
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Science (Gems and Jewelry Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ)
M.Sc. (Gems and Jewelry Technology)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. หลักการและเหตุผล
ปจจุ บัน อุตสาหกรรมอัญมณีแ ละเครื่องประดับของประเทศไทยกําลังมีความเจริ ญก าวหน า
อยางมาก โดยการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐบาล เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส ง เสริ ม การส ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย และทางภาคเอกชน เช น สมาคมผู ค า อั ญ มณี ไ ทยและ
เครื่องประดับ ทําใหเกิดการสรางงานสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัย ศรีนค
รินทรวิโรฒในฐานะของผูริเริ่มโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
เปนแหงแรก ซึ่งเนนการศึกษาดานอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแตปการศึกษา 2535 โดยมุงเนนผลิต
บัณฑิตไปเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ใหมีความเจริญ
ทั ด เที ย มหรื อ มากกว า นานาประเทศ ป จ จุ บั น (พ.ศ. 2551) บั ณ ฑิ ต สาขาวั ส ดุ ศ าสตร (อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ) ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดสําเร็จการศึกษาจํานวนมากกวา
600 คน ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ไดประกอบอาชีพที่หลากหลายในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และสวนหนึ่งไปเปนนักวิชาการและนักวิเคราะหทางดานอัญมณีและเครื่องประดับใน
หนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เชน สถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี และสถาบัน Gemological Institute of America (Thailand)
เปนตน
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศไดมีการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใหมีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันการ
แขงขันกับนานาประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน ดังนั้น การผลิตบุคลากรในระดับสูงกวาปริญญาตรีที่ มี
ศั ก ยภาพทั้ ง ในด า นวิ ช าการ สามารถศึ ก ษา ค น คว า และผลิ ต งานวิ จั ย ทางวั ส ดุ ศ าสตร (อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ) ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก และในดานการบริหารจัดการองคความรูสูการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม เพื่อนําไปใชพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในระดับสากลจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ดวยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
เล็งเห็นความสําคัญของสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ จึงไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
ประยุกตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ สามารถ
สนองตอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยางครบวงจร โดยเนนความมีคุณธรรมจริยธรรม และ
รองรับความตองการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถแขงขันกับนานาชาติ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี ตอยอดความรูในการวิจัย การประยุกตใช และบริหารจัดการความรู
ใหเกิดประโยชนในทางปฎิบัติอยางชัดเจน
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
มุงสรางบุคลากร และองคความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับสูระดับนานาชาติ
5.2 วัตถุประสงค
5.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยี
การผลิต และการบริหารจัดการเทคโนโลยีในเชิงอุตสาหกรรม ใหเปนที่ตองการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
5.2.2 เพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถในการวิ เ คราะห วิ จั ย ด า นเทคโนโลยี อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อนําไปประยุกตใชและพัฒนาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
5.2.3 เพื่ อ สนั บ สนุ น พั ฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
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7. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
7.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
7.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวัสดุศาสตร สาขา
ธรณีวิทยา สาขาเทคโนโลยีธรณี สาขาแรวิทยา สาขาโลกศาสตร สาขาโลหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
หรือ
7.3 ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ หรือเทียบเทาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. ระบบการศึกษา
การศึกษาใชระบบทวิภาค ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอปริญญานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

6

13 อาจารยประจําหลักสูตร/ อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางกาญจนา

ชูครุวงศ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

2

นางสาวขจีพร

วงศปรีดี

อาจารย

3

นางสาวดวงแข บุตรกูล

อาจารย

4

นายถนัด

อาจารย

5

นางสาวอมรมาศ กีรติสิน

จินตโกศล

อาจารย
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
Graduate Gemologist Diploma
Fellowship of the Gemmological
Association Diploma
M.Ed. (Educational Media)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
M.Eng. (Materials Science and
Engineering)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
Ph.D. (Materials Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ด. (วัสดุศาสตร)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
คอ.บ. (วิศวอุตสาหการ)
Ph.D. (Geophysique)
D.E.A (Environnement et
Archeologie)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)

13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นางกาญจนา

ชูครุวงศ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

2.

นางสาวขจีพร

วงศปรีดี

อาจารย

3.

นางสาวอมรมาศ กีรติสิน

อาจารย

13.3

อาจารยผูสอน
(ภาคผนวก)
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
Graduate Gemologist Diploma
Fellowship of the Gemmological
Association Diploma
M.Ed. (Educational Media)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
Ph.D. (Materials Science and
Engineering)
M.Eng. (Materials Science and
Engineering)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
Ph.D . (Geophysique)
D.E.A (Environnement et
Archeologie)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)

14. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษา และที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เสนอเปด
ในชวง 5 ป
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต*

จํานวนนิสิต
จํานวนที่คาดวาจะรับ
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา
จํานวนนิสิตสะสม

ปการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
10 10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10 10

15. สถานที่และอุปกรณการสอนและการวิจัย
15.1 สถานที่
ใชสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.2 อุปกรณการสอน
ใชอุปกรณการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. หองสมุด
ใชตําราเรียน วารสารและเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีอยูใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากกวา 2000 ชื่อเรื่อง ดังนี้
หนังสือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย ตั้งแตป 1990-ปจจุบัน
ไมนอยกวา 1,103 รายการ
หนังสือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษตั้งแตป1990-ปจจุบัน
ไมนอยกวา 858 รายการ
วารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย ไมนอยกวา 67 รายการ
วารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 50 รายการ
17. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดประจําป และเงินสนับสนุนโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหนวยงานเอกชน
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18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
18.2 โครงสรางของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
หนวยกิต
7
1. หมวดวิชาบังคับ
17
2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
12
3. ปริญญานิพนธ
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36
18.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 7 หนวยกิต
วท 601
SC 601
วท 691
SC 691
อป 501
GJ 501
อป 502
GJ 502

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
Materials Technology and Application for Gems and Jewelry
สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
Seminar in Gems and Jewelry Technology

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

2. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 17 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
ทั้งนี้การเปดรายวิชาเลือกในแตละปการศึกษาเปนไปกลุมผูเรียนและทิศทางการวิจัย
กลุมที่ 1 กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
อป 611
การผลิตเครื่องประดับขั้นสูงสําหรับนวัตกรรมทางการตลาด
GJ 611
Advanced Jewelry Processing for Market Innovation
อป 612
เทคโนโลยีการทําตนแบบเครื่องประดับขั้นสูง
GJ 612
Advanced Model Making Technology
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะมีคา
อป 613
Mechanical Property Improvement of Precious Metals
GJ 613
10

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

อป 614
เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูง
GJ 614
Advanced Forming Technology
อป 615
คอมพิวเตอรสําหรับงานหลอเครื่องประดับและการวิจัยเชิงทดลอง
GJ 615
Computer-aided Jewelry Casting and Experiment Research
อป 616
เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
GJ 616
Advanced Welding Technology for Jewelry Industry
อป 617
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของแกว
GJ 617
Glass Science and Technology
อป 618
การเคลือบและปรับปรุงพื้นผิว
GJ 618
Surface Treatment and Coating
กลุมที่ 2 กลุมวิชาแรวิทยา ธรณีวิทยา และอัญมณีศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
อป 531
GJ 531
อป 532
GJ 532
อป 533
GJ 533
อป 534
GJ 534

แรวิทยาขั้นสูง
Advanced Mineralogy
ธรณีเคมี
Geochemistry
ศิลาวรรณาขั้นสูง
Advanced Petrography
การกําเนิดหินและแรขั้นสูง
Advanced Rock and Mineral Petrogenesis

อป 635
GJ 635
อป 636
GJ 636
อป 637
GJ 637
อป 638
GJ 638

ทฤษฎีการไหลเวียนและการแพรของความรอน
Theory of Heat flow and Diffusion
เคมีฟสิกสพื้นผิวขั้นสูงสําหรับแรวิทยา
Advanced Physical Chemistry Reactions on Mineral Surface
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับโลกศาสตร
GIS Technology for Earth Sciences
ผลึกศาสตรขั้นสูง
Advanced Crystallography

อป 641
GJ 641

เทคนิคขั้นสูงในการสํารวจและการทําเหมืองแรอัญมณี
Advanced Techniques in Gem Deposits Exploration and Mining
11

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

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

อป 642
GJ 642
อป 643
GJ 643
อป 644
GJ 644
อป 645
GJ 645

เทคโนโลยีการหาอายุแรและอัญมณี
Dating Technology for Minerals and Gems
เทคโนโลยีการสังเคราะหผลึก
Crystal Synthesis Technology
เทคนิคสเปคโตรสโคปขั้นสูงสําหรับแรและอัญมณี
Advanced Spectroscopy Techniques for Minerals and Gems
เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีและการตรวจสอบ
Advanced Technology in Gemstone Enhancements and Identification

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

กลุมที่ 3 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต
แตไมเกิน 6 หนวยกิต
อป 651
การบริหารอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 651
Management in Gems and Jewelry Industries
อป 652
การวางแผนการผลิตสําหรับลดตนทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 652
Production Planning for Cost Reduction in Gems and Jewelry Industries
Development
อป 653
การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 653
Industrial Safety Management in Gems and Jewelry Industries
อป 654
การบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 654
Human Management in Gems and Jewelry Industries
อป 655
การบริหารและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 655
Quality Management and Assurance in Gems and Jewelry Industries
อป 656
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 656
Gems and Jewelry Industrial Plant Design
อป 657
การบริหารการตลาดและการเงินในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 657
Marketing and Financial Management in Gems and Jewelry Industries
3. ปริญญานิพนธ
วท 692
ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
SC 692
Thesis
12

18.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ
วท 601 ระเบียบวิธีวิจัย

วิชาบังคับ
1(1-0-2) อป 502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณี
และเครื่องประดับ
2(1-2-3)
วท 691 สัมมนา
1(0-2-1) วิชาเลือก
6 หนวยกิต
อป 501 เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 4
12 หนวยกิต
วิชาเลือก
8 หนวยกิต วท 692 ปริญญานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิต
8 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
รายวิชาซึ่งเปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหายตามรหัสอักษร ดังนี้
วท หรือ SC หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร
อป หรือ GJ หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุมวิชาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี้
0
หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
1,2
หมายถึง หมวดวิชาเลือกสาขาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
3
หมายถึง หมวดวิชาเลือก สาขาแรวิทยา ธรณีวิทยา
4
หมายถึง หมวดวิชาเลือก สาขาอัญมณีศาสตร
5
หมายถึง หมวดวิชาเลือก สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
9
หมายถึง ปริญญานิพนธ / สัมมนา
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
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18.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
วท 601
ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
SC 601
Research Methodolgy
เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล การเขียนโครงรางวิจัย และ
การเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพรผลงาน
วท 691
สัมมนา
1(0-2-1)
SC 691
Seminar
ศึกษาคนควาบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ วิเคราะห วิจารณ
เรียบเรียง และนําเสนอในที่ประชุม
เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 501
3(2-2-5)
GJ 501
Materials Technology and Application for Gems and Jewelry
โครงสรางผลึก โครงสรางทางจุลภาค และสมบัติของวัสดุ: โลหะ เซรามิกส โพลิเมอร และ
การศึกษาความสัมพันธโครงสรางและสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตและการออกแบบ
วัสดุเพื่อการนําไปใช
อป 502
สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
2(1-2-3)
GJ 502
Seminar in Gems and Jewelry Technology
สัมมนาและบรรยายพิเศษ โดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวัสดุศาสตร แรวิทยา
ธรณี วิ ท ยา อั ญ มณี ศ าสตร เทคโนโลยี วั ส ดุ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การอานและวิเคราะหบทความในสาขาตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ ง และ/หรื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิท ยานิพ นธ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง หั ว ข อ เพื่ อ ค น คว าศึ ก ษา
งานวิจัย นําเสนอ และอภิปราย
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2. หมวดวิชาเลือก
กลุมที่ 1 กลุมวิชาเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
อป 611
การผลิตเครื่องประดับขั้นสูงสําหรับนวัตกรรมทางการตลาด
3(1-4-4)
GJ 611
Advanced Jewelry Processing for Market Innovation
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเชิงนวัตกรรม โดยอาศัยพื้นฐานของความรูการเปลี่ยนรูป
เชิงกล การหลอ เทคโนโลยีการเชื่อม การขึ้นรูปแบบผง กระบวนการผลิตในแบบตางๆ ของ
การขึ้นรูปวัสดุเพื่อไดสมบัติอยางเหมาะสม และวิเคราะหขอจํากัดของเทคโนโลยีจากวัสดุ
เชิงนวัตกรรมนั้นๆ รวมทั้งนําเสนอตนแบบเครื่องประดับ ผนวกกับการวิเคราะหการสราง
โอกาสทางการตลาด เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่สงผลตอภาพลักษณทางดานเทคโนโลยีการ
ผลิต
อป 612
เทคโนโลยีการทําตนแบบเครื่องประดับขั้นสูง
3(1-4-4)
GJ 612
Advanced Model Making Technology
ศึกษาสมบัติของวัสดุที่ใชในการทําตนแบบเครื่องประดับ วิธีการทําตนแบบเครื่องประดับ
วิธีตาง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการสรางตนแบบ 3 มิติ การ
ประยุกตใชและการแกปญหาการสรางตนแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชเครื่อง
สรางตนแบบชนิดตาง ๆ และการแกปญหา
อป 613
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะมีคา
3(3-0-6)
GJ 613
Mechanical Property Improvement of Precious Metals
ความสัมพันธของโครงสรางและสมบัติของโลหะมีคาที่ถูกเพิ่มความแข็งแรง ดิสโลเคชั่น
กลไกการเพิ่ ม ความแข็ ง แรง พื้ น ฐานของการแตกหั ก และความล า ขั้ น ตอนการผลิ ต
การศึกษาวัสดุที่มีสมบัติแตกตางจากทั่วไป เชน โลหะที่มีผลึกแบบนาโน โลหะอสัณฐาน
โลหะควอสิคริสตัล วัสดุเชิงประกอบของโลหะ อินเตอรเมทาลิค รวมไปถึงความเสถียรของ
โครงสรางจุลภาคของโลหะที่ถูกเพิ่มความแข็งแรง
อป 614
เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูง
3(1-4-4)
GJ 614
Advanced Forming Technology
การเตรียมอัลลอยสําหรับการขึ้นรูปโลหะ การเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนรูปอยางถาวร และ
ผลของการเรียงตัวของเท็กซเจอร ความสัมพันธของความบกพรองตอคุณสมบัติเชิงกล และ
การนํ า ไปใช เช น กระบวนการการอั ด ตั ว ทางตรง กระบวนการการอั ด ตั ว ทางอ อ ม
กระบวนการการดึง กระบวนการการบิด กระบวนการโดยการเฉือน
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อป 615
GJ 615

อป 616
GJ 616

อป 617
GJ 617

อป 618
GJ 618

คอมพิวเตอรสําหรับงานหลอเครื่องประดับและการวิจัยเชิงทดลอง
3(2-2-5)
Computer-aided Jewelry Casting and Experiment Research
การออกแบบการหลอเครื่องประดับ โดยการใชโปรแกรมวิเคราะหการหลอสําหรับการ
ออกแบบการวิจัยการทดลอง การสรางระบบฐานขอมูล เพื่อนําไปใชจริงในภาคการผลิต
กอปรกับวิเคราะหปญหาของงานหลอเครื่องประดับโดยใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูล
และหลักการทางสถิติประยุกต
เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Advanced Welding Technology for Jewelry Industry
กระบวนการเชื่อม การเชื่อมอารก การเชื่อมความตานทาน การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
การเชื่อมแบบเรเดียนเอนเนอยี การตอของโลหะ การบัดกรี การแลนประสาน การเชื่อม
ประสาน การยึ ดติด การเตรีย มพื้น ผิว การพนโลหะ เทคนิคการใชเ ครื่องมือและการ
ทดสอบรอยเชื่อม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของแกว
3(2-2-5)
Glass Science and Technology
องคประกอบทางเคมีและกระบวนการผลิตแกว เทคนิคการขึ้นรูป ลักษณะเฉพาะของแกว
สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน สมบัติทางกล การผลิตแกวสีและทฤษฎีการเกิดสี
การประยุกตใช
การเคลือบและปรับปรุงพื้นผิว
3(2-2-5)
Surface Treatment and Coating
การชุบแข็งพื้นผิว การเคลือบโดยการแพรซึม คารบูไรซซิ่ง ไนไตรดิง การเคลือบโดยใช
ไอทางเคมี (CVD) การเคลือบโดยใชไอทางกายภาพ (PVD) การชุบเคลือบโดยไมใช
ไฟฟา การชุบอะโนไดซ การจุมรอน การพนเคลือบโลหะ การเคลือบโดยการยิงอิออน
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กลุมที่ 2 กลุมวิชาแรวิทยา ธรณีวิทยา และอัญมณีศาสตร
อป 531
แรวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
GJ 531
Advanced Mineralogy
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของแร โครงสรางของแรที่สําคัญ การวิเคราะหโดยกลอง
จุลทรรศนแบบโพลาไรซ การวิเคราะหดวยเทคนิคขั้นสูงตาง ๆ เชน อิเล็กตรอนไมโครโพรบ เอเนอยีดิสเพอรซีฟเอกซเรยฟลูออเรสเซนส รามานไมโครโพรบ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตร
โฟโตมิเตอร ฟูเรียทรานฟอรมอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร เปนตน มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอยางแรและอัญมณีเพื่อนํามาศึกษาอยาง
ละเอียดในหองปฏิบัติการ การแปรผลการวิเคราะห และการคํานวณองคประกอบเคมี และ
โครงสรางของแรที่ไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิคตาง ๆ
อป 532
ธรณีเคมี
3(3-0-6)
GJ 532
Geochemistry
ธรณีเคมีเชิงประวัติของโลกในระบบสุริยะ หลักการกระจายตัวและการแทนที่ของธาตุ
สมดุ ล เคมี สารละลาย ความสมดุ ล ระหว า งสารละลายกั บ แร เคมี ข องผลึ ก เคมี พื้ น ผิ ว
เทอร โ มไดนามิ ก ส สํ า หรั บ ธรณี เ คมี ออกซิ เ ดชั น -รี ดั ก ชั น ไอโซโทปธรณี เ คมี อั ต รา
การเกิดปฏิกิริยาและการถายโอนมวลสาร การตกตะกอน การแปรสภาพ การเกิดและการ
ตกผลึกของหินหนืด สารระเหยและหินหนืด แหลงสินแรแบบน้ําแรรอน
อป 533
ศิลาวรรณาขั้นสูง
3(3-0-6)
GJ 533
Advanced Petrography
การจัดจําแนกหินอัคนี หินชั้น และหินแปร ตามชนิดและปริมาณของแรประกอบหิน และ
ลักษณะเนื้อหิน การวิเคราะหแรประกอบหินจากแผนหินบางโดยใชกลองจุลทรรศนแบบ
โพลาไรซ เพื่อตีความถึงการกําเนิดหิน และสภาพแวดลอมการกําเนิด มีการออกภาคสนาม
เพื่อเก็บตัวอยางหินมาเตรียมแผนหินบางและวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
การกําเนิดหินและแรขั้นสูง
อป 534
3(3-0-6)
GJ 534
Advanced Rock and Mineral Petrogenesis
การกํ า เนิ ด หิ น และแร แ บบต า ง ๆ สภาพแวดล อ มการกํ า เนิ ด โลหะมี ค า และแร อั ญ มณี
การศึกษาลําดับการเกิดของแร การศึกษาวิเคราะหทางธรณีเคมีในหินและแร รวมทั้งการใช
เทคนิคตาง ๆ ในการตีความและแปลความของขอมูลเพื่ออธิบายการกําเนิดหินและแรตาง ๆ
มีการศึกษาภาคสนาม
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อป 635
GJ 635

อป 636
GJ 636

อป 637
GJ 637

อป 638
GJ 638

อป 641
GJ 641

ทฤษฎีการไหลเวียนและการแพรของความรอน
3(3-0-6)
Theory of Heat Flow and Diffusion
ทฤษฎี ก ารไหลเวี ย นของความร อ นต อ การศึก ษาสนามของความร อ นของโลกและดาว
เคราะห การหมุนเวียนและการนําความรอนในระบบธรณีภาค ธรณีเคมีของธาตุตาง ๆ ที่ทํา
ใหเกิดความรอนในโลก เชน ยูเรเนียม ธอเรียม และโพแทสเซียม รวมทั้งความสัมพันธกัน
ระหวางการไหลของของความรอนในพื้นพิภพ
เคมีฟสิกสพื้นผิวขั้นสูงสําหรับแรวิทยา
3(3-0-6)
Advanced Physical Chemistry Reactions on Mineral Surface
ศึกษาคุณสมบัติผิวแรทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาคุณสมบัติเคมีและทางกายภาพ
ของแรเ ชิงอุ ตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยีชั้น สูงในการศึกษา สังเคราะห และทดสอบ
คุณสมบัติผิวแร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับโลกศาสตร
3(3-0-6)
GIS Technology for Earth Sciences
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การของสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร และการประยุ ก ต ใ ช ใ นสาขา
วิทยาศาสตรโลก
ผลึกศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Crystallography
ลักษณะภายนอกของผลึก กระบวนการตกผลึกและการเติบโตของผลึก สัณฐานวิทยาของ
ผลึก ดัชนีมิลเลอร การวัดมุมของผลึก ฉายาผลึก โครงสรางอันเปนระเบียบภายในผลึกใน
1, 2 และ 3 ทิศทาง สมมาตร พอยทกรุป สเปซกรุป ผลึกศาสตรทางรังสีเอกซ การ
วิเคราะหโครงสรางทางผลึกศาสตรจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน แบบสองผาน รวมทั้ง
การศึกษาความบกพรองของโครงสรางผลึก
เทคนิคขั้นสูงในการสํารวจและการทําเหมืองแรอัญมณี
3(3-0-6)
Advanced Techniques in Gems Deposit Exploration and Mining
ธรณีวิทยาแหลงแรอัญมณีแบบตาง ๆ เศรษฐธรณีวิทยา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสํารวจหา
แหลงอัญมณี ตัวอยางการคํานวณปริมาณสํารองของแหลงแร ศึกษาการกําเนิดของเแหลง
อัญมณีทั้งชนิดอนินทรียสารและอินทรียสารทั่วโลก การทําเหมืองอัญมณีแบบตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ การสํารวจ ทําแผนที่ และศึกษาแหลงอัญมณี การออกภาคสนามเพื่อศึกษา
แหลงอัญมณีแบบตาง ๆ เก็บรวบรวมตัวอยางหินและอัญมณีเพื่อนํามาศึกษาอยางละเอียดใน
หองปฏิบัติการ
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อป 642
GJ 642

อป 643
GJ 643

อป 644
GJ 644

อป 645
GJ 645

เทคโนโลยีการหาอายุแรและอัญมณี
3(3-0-6)
Dating Technology for Minerals and Gems
หลักการเบื้องตนการศึกษาไอโซโทปทางธรณีวิทยา ธรณีเคมีของไอโซโทปเสถียรและ
ไอโซโทปกัมมันตรังสี การวิวัฒนาการของระบบไอโซโทปของตะกั่ว สตรอนเทียม และ นี
โอดีเมียม การประยุกตใชไอโซโทปในการศึกษาการกําเนิดของหินหนืด พลังงานความรอน
ใตพิภพ การหาอายุหิน แร อัญมณี และทรัพยากรธรณีตาง ๆ
เทคโนโลยีการสังเคราะหผลึก
3(3-0-6)
Crystal Synthesis Technology
เทคโนโลยีของกระบวนการสังเคราะหผลึกแรอุตสาหกรรมและแรอัญมณี รวมทั้งการผลิต
อัญมณีสังเคราะหดวยกรรมวิธีตาง ๆ
เทคนิคสเปคโตรสโคปขั้นสูงสําหรับแรและอัญมณี
3(3-0-6)
Advanced Spectroscopy Techniques for Minerals and Gems
ทฤษฎีและการทํางานของเทคนิคทางสเปคโตรสโคปขั้นสูง เพื่อการศึกษาชนิดโครงสราง
ผลึก คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแสงของแรและอัญมณี
เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีและการตรวจสอบ
3(3-0-6)
Advanced Technology in Gemstone Enhancements and Identification
ศึกษากรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีในชวงไมต่ํากวา 10 ปยอนหลัง และที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน และการตรวจสอบอัญมณีดังกลาว

กลุมที่ 3 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 651
การบริหารอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 651
Management in Gems and Jewelry Industries
ศึกษาการบริหารจัดการโครงการและการบริหารทีม การวางแผนกลยุทธการตลาด การ
จัดการองคกรและการบริหารบุคลากร การวางแผนกําลังการผลิต การจัดซื้อและบริหาร
สิ น ค า คงคลั ง การบริ ห ารและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดการหวงโซอุปทานและระบบลอจิสติก การศึกษากรณีศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสูการแขงขันในระดับสากล
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อป 652
GJ 652

อป 653
GJ 653

อป 654
GJ 654

การวางแผนการผลิตสําหรับลดตนทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
2(2-0-4)
เครื่องประดับ
Production Planning for Cost Reduction in Gems and Jewelry Industries Development
ศึกษาทฤษฎีและภาพรวมของการบริหารการผลิต การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ การ
พยากรณการผลิต การออกแบบแผนผังกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการ
ทรั พ ยากร การบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารคุ ณ ภาพการผลิ ต เพื่ อ ให ไ ด ม าตรฐานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตแบบประหยัดที่มุงเนนกําจัดความสูญเปลา
ภายในกระบวนการผลิ ต และวิ ธี ซิ ก ซิ ก มาที่ นํ า หลั ก การและเครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ม าช ว ย
แกปญหาคุณภาพการผลิต ใหความสําคัญกับความตองการที่แทจริงของลูกคา ตลอดจน
ศึกษาเทคนิคตางๆ เพื่อใชในการพยากรณความตองการของลูกคา เพื่อชวยในการบริหาร
การวางแผนและควบคุมวัสดุคงคลัง
การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Industrial Safety Management in Gems and Jewelry Industries
ลักษณะและชนิดของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมซึ่งจําเปนตองปองกัน และการวางแผนความ
ปลอดภัยสําหรับโรงงาน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของอันตรายจากการทํางานในสวนตาง ๆ
เชน การปอนวัสดุ การเชื่อม การทํางานที่ความดันสูง เกี่ยวกับไฟฟา หรือสารเคมี ฯลฯ อีก
ทั้งวิธีแกไขเมื่อการปองกันไมเปนผล
การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Human Management in Gems and Jewelry Industries
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคล การคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน การวัดและประเมินผลงาน การใหรางวัลและการจูงใจในองคการ ระบบ
ผลตอบแทนการทํางาน หลักการพื้นฐานของการแรงงานสัมพันธ และภาวะการเปนผูนํา

อป 655
GJ 655

การบริหารและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Quality Management and Assurance in Gems and Jewelry Industries
การบริหารงานดานการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ และการวางแผน
ด า นคุ ณ ภาพการผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง การศึ ก ษารู ป แบบของมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่กําหนดใชในระบบอุตสาหกรรม

อป 656
GJ 656

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Industrial Plant Design
ศึ ก ษาการออกแบบและการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ออกแบบและวางผั ง โรงงานอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ใหเหมาะสม และมีความปลอดภัย
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อป 657
GJ 657

การบริหารการตลาดและการเงินในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0)
Marketing and Financial Management in Gems and Jewelry Industries
การวิเคราะหความเปนไปไดและการพัฒนาแผนธุรกิจ ศึกษาและพัฒนากลยุทธการตลาด
การเพิ่มยอดขาย การหาตลาดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน
และการประยุกตใชเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมระดับมหภาคและจุลภาค และการบริหาร
การเงิน เพื่อใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ การศึกษากรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู
การแขงขันในระดับสากล

3. ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
วท 692
ปริญญานิพนธ
SC 692
Thesis
ทําการวิจัย วิเคราะห สังเคราะหปญหา หรือการสรางเครื่องมือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
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19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ โดยความ
รับผิดชอบของภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไป
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548
ประกอบดวยประเด็นหลัก ดังนี้
19.1 การบริหารหลักสูตร
- จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา อยางนอย 5 คน อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 3 คน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- จัดการใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณสนับสนุนงานดานการเรียนการสอน และการ
วิจัย เพื่อจัดหาวัสดุ และครุภัณฑที่จําเปนในการเรียนการสอน และ การวิจัย
- สนับสนุนใหมีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธตีพิมพในระดับประเทศ หรือนานาชาติ หรือ
เผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ
19.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
- จัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความพรอมในดานอุปกรณการเรียนการ
สอน ครุภัณฑวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใชในการทําปฏิบัติการและวิทยานิพนธ
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรฯ
- สนับสนุนใหคณาจารยรวมมือในการทําวิจัยกับสถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
- สนับสนุนใหคณาจารยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานตางๆ
19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
- จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจําทุกชั้นป และอาจารยที่มีผลงานวิจัย
เปนที่ยอมรับทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ในจํานวนที่เหมาะสม
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป
พ.ศ. 2548
- จัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยแกนิสิต และสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมการแสดงผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
19.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- จัดใหมีการสํารวจและติดตามผลงานดานวิจัยและเรงการสรางองคความรู และ/หรือการ
สรางนวัตกรรมของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ
- จัดใหมีการสํารวจ หรือสัมมนา เพื่อหาความตองการของอุตสาหกรรมตอมหาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
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- จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนายจาง หรือผูประกอบการ หรือผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตทุกคน ตลอดจนการสํารวจการไดงานทํา และระดับเงินเดือนของมหาบัณฑิต
20. การพัฒนาหลักสูตร
- จัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางภาควิชา หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน
เพื่อหาความตองการและแนวโนมความตองการใชบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร (ภาคผนวก)
- ทําการประเมินความสําเร็จของหลักสูตร จากตัวมหาบัณฑิต และผูใชบัณฑิต
- จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศทุกๆ 3 ถึง 5 ป
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ภาคผนวก ก
รายชื่อและคุณวุฒิอาจารยผูสอน

25

อาจารยผูสอน
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางกาญจนา
ชูครุวงศ

ตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย

2

นางวรณิช

ทังสุพานิช

รองศาสตราจารย

3

นายเสรีวัฒน

สมินทรปญญา

รองศาสตราจารย

4

นายณัฐพงศ

พินิจคา

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางสาวขจีพร

วงศปรีดี

อาจารย
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
M.Ed. (Educational Media)
Ed.D.(Curriculum & Instruction)
Graduate Gemologist Diploma GIA
Fellowship of the Gemmological
Association Diploma
วท.บ (ธรณีวิทยา)
วท.ม. (เวชศาสตรเขตรอน)
Graduate Gemologist Diploma GIA
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม)
Ph.D. Geology (Mineralogy)
Graduate Gemologist Diploma GIA
Fellowship of the Gemmological
Association Diploma, FGA
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
M.S.(Materials Science &
Engineering)
Ph.D. (Materials Science &
Engineering)
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
M.Eng. (Materials Science and
Engineering)
Ph.D. (Materials Science and
Engineering)

ลําดับที่
ชื่อ –นามสกุล
6 นางสาวดวงแข บุตรกูล

ตําแหนงวิชาการ
อาจารย

7

นายถนัด

จินตโกศล

อาจารย

7

นางสาวอมรมาศ กีรติสิน

อาจารย

8

นางสาวอโนชา

อาจารย

หมั่นภักดี
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ. (คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
Ph.D. (Materials Engineering)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วศ.ม. (สาขาเทคโนโลยีวัสดุ)
วท.ด. (สาขาวัสดุศาสตร)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
D.E.A (Environnement et
Archeologie)
Ph.D .(Geophysique)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (วัสดุศาสตร)
วท.ด. (วัสดุศาสตร)

อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางวิลาวัณย
อติชาติ

2

นายอิสระ

เพชรสิบหก

3

นางสาวกฤตยา

ปทมาลัย

4

นางธิดากร

วันจันทึก

5
6

นายวิสุทธิ์
นายบุญทวี

พิสุทธอานนท
ศรีประเสริฐ

7

นายฉัตรชัย

สมสิริ

8
9
10
11
12
13
14

นายถิระพัฒน
นายณรงค
นายเอกสิทธิ์
นายวรวิทย
นายกานต
นายทวีภัทร
นายบุญรัตน

วิลัยทอง
ประไพรักษสิทธิ์
นิสารัตนพร
จิรัฐิติเจริญ
พนัสมัสดุ
บูรณธิติ
โลหวงศวัฒน

ตําแหนง/สังกัด
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยอัญมณี
และเครื่องประดับ
แหงชาติ
(องคการมหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซีแฟค จํากัด
นักธรณีวิทยา 7ว,
กรมทรัพยากรธรณี
นักวิทยาศาสตร 6,
กรมทรัพยากรธรณี
รองศาสตราจารย
นักวิทยาศาสตร 6,
กรมทรัพยากร
รองศาสตราจารย/
Director Metallurgy
Thainox Stainless
PTL
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
วิศวกร
อาจารย
อาจารย
อาจารย
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.ม.ธรณีวิทยา
GG. USA
Diplome d’Universite de
Gemmologie ประเทศ
ฝรั่งเศส
ผูมีประสบการณเฉพาะดาน
วท.ม.ธรณีวิทยา
M.Phil. Mineralogy
Ph.D. Geology
วท.ม.ธรณีวิทยา (แรวิทยา)
GG. USA
Ph.D.Materials Engineering,
Purdue University, USA

Ph.D. Physics
Ph.D. Chemistry
Ph.D. Metallurgy
Ph.D. Metallurgy
hP.D.Mechanic Engineering
Ph.D.Mechanic Engineering
Ph.D. Materials Science &
Engineering

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
15 นายสุธีระ
สิริเสรีชัยสกุล

16

17

18

ตําแหนง/สังกัด
ที่ปรึกษาจากบริษัท
Idealize Business &
Consultant
นายปติพันธ
เหลืองอนันตกุล กรรมการ/บริษัท
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Dr. Joerg Fischer Buehner
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Germany
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คุณวุฒิและสาขาวิชา
MBA

M.Sc.Computor and
Information Science,
University of Oregon, USA
Ph.D. Materials Science &
Engineering
Jewelry Making and Casting
Specialist

ภาคผนวก ข
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคหลักสูตรและรายวิชา
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ตารางแสดงสอดคลองของวัตถุประสงคหลักสูตรและรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปน
เลิศดานเทคโนโลยีอัญมณี
และเครื่องประดับ
เทคโนโลยีการผลิต และ
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีในเชิง
อุตสาหกรรม ใหเปนที่
ตองการของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ

อป 501
อป 611
อป 612
อป 614
อป 616
อป 617
อป 618
อป 643
อป 645
อป 651
อป 652
อป 655

เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการวิเคราะหวิจัยดาน
เทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ และ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อ
นําไปประยุกตใชและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของ
ประเทศ

วท 601
วท 691
อป 502
อป 613
อป 615
อป 531
อป 532
อป 533
อป 534
อป 635
อป 636
อป 637

รายวิชาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องประดับขั้นสูงสําหรับนวัตกรรมทางการตลาด
เทคโนโลยีการทําตนแบบเครื่องประดับขั้นสูง
เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูง
เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของแกว
การเคลือบและปรับปรุงพื้นผิว
เทคโนโลยีการสังเคราะหผลึก
เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีและการ
ตรวจสอบ
การบริหารอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การวางแผนการผลิตสําหรับลดตนทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การบริหารและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุ
คอมพิวเตอรสําหรับงานหลอเครื่องประดับและการวิจัยเชิงทดลอง
แรวิทยาขั้นสูง
ธรณีเคมี
ศิลาวรรณาขั้นสูง
การกําเนิดหินและแรขั้นสูง
ทฤษฎีการไหลเวียนและการแพรของความรอน
เคมีฟสิกสพื้นผิวขั้นสูงสําหรับแรวิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับโลกศาสตร
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
อป 638
อป 641
อป 642
อป 644
เพื่อสนับสนุน พัฒนา
ความสามารถของบุคลากร อป 653
ในอุตสาหกรรมอัญมณี
อป 654
และเครื่องประดับให
สามารถแขงขันกับนานา อป 655
ประเทศ
อป 656
อป 657

รายวิชาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลึกศาสตรขั้นสูง
เทคนิคขั้นสูงในการสํารวจและการทําเหมืองแรอัญมณี
เทคโนโลยีการหาอายุแรและอัญมณี
เทคนิคสเปคโตรสโคปขั้นสูงสําหรับแรและอัญมณี
การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การบริหารและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การบริหารการตลาดและการเงินในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
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ภาคผนวก ค
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
(เรียงตามลําดับตัวอักษร)
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางกาญจนา ชูครุวงศ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kanjana
Chookruvong
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2664-1000 ตอ 8664
โทรสาร
0-2664-1000 ตอ 8663
E-mail
kanjanagensci@yahoo.com
คุณวุฒิและสาขาวิชา Ed.D (Curriculum & Instruction in Science)
Diploma : FGA (Diploma in Gemmology), Gemmological Institute of Great
Britain
Diploma : Scientific Gemmologist, Swiss Gemmological Institute (SSEF)
Diploma : GG.(Graduate Gemologist) The Gemological Institute of America
(GIA)
Diploma : Diamond Grading and Identification, HRD, Belgium
Certificate : Pearl and Pearl Grading (GIA)
Organic Substance, Deutsche Gemmologische Gesellshaft E.V., Germany
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
1. วิเคราะหอัญมณี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
2. เพชรและการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
3. ปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
4. การประเมินคาและราคาอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
5. อัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
6. ปฎิบัติการวิเคราะหอัญมณี สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2541
7. “เทคโนโลยีการเจียระไน”เอกสารประกอบการสัมมนาเทคโนโลยีอัญมณีไทยกาวไกลอยาง
ยั่ ง ยื น สถาบั น วิ จั ย อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห ง ชาติ และกรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กันยายน 2550, หนา 133-138
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. โครงการ “บูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟคส สําหรับการออกแบบเครื่องประดับและ
กระบวนการผลิต” (ทุนสกว. 2546)
2. การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ทุนสสวท. 2550)
ประสบการณการสอน วิชา อป 313 การออกแบบในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อป 325 ปฏิบัติการ
วิเคราะหอัญมณี 1 อป 327 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร อป 429 การประเมินคุณภาพและราคา
พลอย อป 341 ปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี 2 อป 342 เทคนิคการวิเคราะหพลอยสังเคราะหและปรับปรุง
คุณภาพ อป 462 การจัดหนาราน อป 402 สัมมนา อป 404 ภาษาอังกฤษสําหรับวัสดุศาสตร
ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

วิชาบังคับ
อป 313 การออกแบบในอุตสาหกรรมเครื่อง
ประดับ 3(2-2-5)
อป 325 ปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี 1 2(0-6-0)
อป 327 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 3(22-5)
อป 429 การประเมินคุณภาพและราคาพลอย 2(12-3)
อป 341 ปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี 2 2(0-6-0)
วิชาเลือก
อป 342 เทคนิคการวิเคราะหพลอยสังเคราะหและ
ปรับ ปรุงคุณภาพ 3(2-2-5)
อป 462 การจัดหนาราน 1(1-0-2)

วิชาบังคับ
วท 601 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2)
วท 691 สัมมนา 1(0-2-1)
อป 502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2(1-2-3)
วิชาเลือก
อป 644 เทคนิคสเปคโตรสโคปขั้นสูงสําหรับแรและ
อัญมณี 3(3-0-6)
อป 645 เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงคุณภาพ
อัญมณีและการตรวจสอบ 3(3-0-6)

35

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ขจีพร วงศปรีดี
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kageeporn Wongpreedee
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2664-1000 ตอ 8666
โทรสาร
0-2664-1000 ตอ 8663
E-mail
kageeporn@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา Ph.D. (Materials Science and Engineering)
M.Eng. (Materials Science and Engineering)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

ผลงานทางวิชาการ
1. ขจีพร วงศปรีดี และ สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ. 2549. เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร.
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
2. ขจีพร วงศปรีดี, สุภิญญา วงษศรีรักษา และ ปริชญา ขณิตกาญจน. เทคนิคหลอพรอมฝงพลอย.
กรุงเทพมหานคร.
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. P. Thirathipviwat and K. Wongpreedee, The Future Research of Purple Gold, Burapa Science
Journal, Vol 12 (2), 71-77, 2007 (in Thai)
2. N. Jiratrakoon, and K. Wongpreedee The relations of mean free path and thickness spacing to
mechanical properties of sterling silver, Naresuan Science Journal, Vol 5 (1), 64-75, 2008 (in
Thai)
3. T. Tunsakul and K. Wongpreedee, The study of Platinum casting with centrifugal casting in
Ar atmosphere, Metal Casting Journal, Vol 17 (3) p.40-45, 2007 (in Thai)
4. K.Wongpreedee and S.Supanasoomboon, Processing Innovation of Precious Metal in Gems
and Jewelry, SWU science Journal, Vol 23 (1). P 121, 2007 (in Thai)
5. K. Wongpreedee and A.M Russell., "The stability of Pt nanofilaments in Au matrix
composites",Gold Bulletin, Vol. 40 (3), p. 199-205, 2007
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6. K.Wongpreedee and A.M. Russell, " Kinetic Transformation of Nanofilamentary Au MetalMetal Composites ", The Proceeding of International Conference on the Science, Technology,
and Industrial Applications of Gold, Vancouver, BC, Canada, September 2003. also Gold
Bulletin Vol.37 (3-4), p.174, 2004.
7. K. Wongpreedee, A.M. Russell, and L.S. Chumbley, "Thermal Stability of Deformation
Processed Gold-Silver Composite", Scripta Materialia, Vol 49 (5) pp 399-403, 2003.
8. K.L. Lee, A.F. Whitehouse, A.M. Russell, K. Wongpreedee, S.I. Hong, and P.J. Withers,
"Elevated Temperature Tensile Properties and Failure of a Copper-Chromium In-Situ
Composite", Journal of Materials Science, Vol 38 (16) pp 3437, 2003.
9. K. Xu, K. Wongpreedee, and A. M. Russell, "Microstructure and Strength of a Deformation
Processed Al-20%Sn In-situ Composite", Journal of Materials Science, Vol. 37(24), pp. 52095214, 2002.
10. P. B. Wheelock, K. Wongpreedee, A. M. Russell, and L. S. Chumbley, "A Deformation
Processed β-Ti + Y Metal Metal Composite", Journal of Materials Science, Vol. 37(20), pp.
4307-4313, 2002.
11. V. Gantovnik, A. Russell, L. S. Chumbley, K. Wongpreedee, and D. Field, "Deformation
Processed Gold-matrix Composites", Gold Bulletin, Vol. 33(4) p. 128-137, 2000.
ประสบการณการสอน วิชา อป 314 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชกับอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1 อป 316 การทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับเบื้องตน อป 331 โลหะ
วิทยาสําหรับโลหะมีคา อป 475 การหลอเครื่องประดับขั้นสูง อป 476 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการ
ผลิตตัวเรือนขั้นสูง อป 402 สัมมนา อป 404 ภาษาอังกฤษสําหรับวัสดุศาสตร
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ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

วิชาบังคับ
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1 3(1-4-4)
อป 316 การทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับ
เบื้องตน 3(1-4-4)
วิชาเลือก
อป 331 โลหะวิทยาสําหรับโลหะมีคา 3(2-3-4)

วิชาบังคับ
อป 501 เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับ
อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)
อป 502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2(1-2-3)
วิชาเลือก
อป 611 การผลิตเครื่องประดับขั้นสูงสําหรับ
นวัตกรรมทางการตลาด 3(3-0-6)
อป 612 เทคโนโลยีการทําตนแบบเครื่องประดับ
ขั้นสูง 3(3-0-6)
อป 615 คอมพิวเตอรสําหรับงานหลอ
เครื่องประดับและการวิจัยเชิงทดลอง 3(2-2-5)
อป 652 การวางแผนการผลิตสําหรับลดตนทุนใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 2(2-0-4)
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ดวงแข บุตรกูล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Duangkhae Bootkul
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2649-5000 ตอ 8652
โทรสาร
0-2649-5000 ตอ 8660
E-mail
duangkha@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา Ph.D. (Materials Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
งานวิจัย
1. The fibre sensor for cure monitoring in composite materials
2. Development of specific chemical sensors using either redox films, catalytic metal surfaces or
collector-generator techniques, for the targeted detection of specific analytes (e.g hydrogen
peroxide and organohalides)
3. Recycle plastic for roofing to manufacture natural fire-thermoplastic composite from recycled
materials.
4. Wood plastic processing
5. Bio-composite materials
6. Modification of gemstone by ion implantation
7. Installation of optical characterization tools for energy assisted magnetic recording (EAMR)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. D. Bootkul, P. Taotong, M. Somasundrum, M. Tanticharoen, K. Kirtikara, Amperometric
oxidase-based biosensors functioning by the reduction of hydrogen peroxide. Biosensors ‘96. 4
th World Congress on Biosensors, Bangkok, Thailand, 29-31 May, 1996.
2. S. Intarasiri, D. Bootkul, T. Vilaithong, Ion implantation onto gemstone, Proceedings of the
1st Thailand Materials Science and Technology Conference, , Bangkok, National Metal and
Materials Technology Centre, Bangkok, Thailand, 19-20 July, 2000.
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3. S. Intarasiri, D. Bootkul, L.D. Yu, T. Kamwanna, S. Singkarat and T. Vilaithong.
"Gemological Modification of Thai Local Natural Gemstones by Ion Beams" The 15th
International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB),
Mumbai, India, 30 September – 5 October, 2007.
4. S. Intarasiri, D. Bootkul, L.D. Yu, T. Kamwanna, S. Singkarat and T. Vilaithong.
"Gemological Modification of Thai Local Natural Gemstones by Ion Beams" Surface &
Coatings Technology, 2009, p 2788–2792
ประสบการณการสอน อป 331 โลหะวิ ท ยาสํ า หรั บ โลหะมี ค า อป 433 ผลิ ต ภั ณ ฑ โ พลิ เ มอร ใ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ อป 476 เทคโนโลยีและ
เครื่องมือในการผลิตตัวเรือนขั้นสูง อป 402 สัมมนา อป 404 ภาษาอังกฤษสําหรับวัสดุศาสตร
ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

วิชาบังคับ
อป 314 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช
กับอัญมณีและเครื่องประดับ 2(1-3-2)
วิชาเลือก
อป 433 ผลิ ต ภั ณ ฑ โ พลิ เ มอร ใ นอุ ต สาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ 3(2-3-4)
อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6)

วิชาบังคับ
วท 691 สัมมนา 1(0-2-1)
อป 501 เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับ
อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)
อป502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอญ
ั มณีและ
เครื่องประดับ 2(1-2-3)
วิชาเลือก
อป 613 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะมีคา
3(3-0-6)
อป 614 เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูง 3(3-0-6)
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ถนัด จินตโกศล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Thanut Jintakosol
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2649-5000 ตอ 8656
โทรสาร
0-2649-5000 ตอ 8660
E-mail
thanut@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.ด. (วัสดุศาสตร)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
คอ.บ. (วิศวอุตสาหการ)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานวิจัยตีพิมพ
1. Singjai, T. Jintakosol, S. Singkarat, S. Choopun, “Luminescence property and large-scale
production of ZnO nanowires by current heating deposition”, Materials Science and
Engineering B, 137, 59-62 (2007).
2. T. Jintakosol, P. Singjai, “Synthesis of Silicon Carbide Nanowires Dope with Al2O3”, Key
Engineering Materials, 353-358, 2171-2174 (2007).
3. T. Jintakosol, Y. Gogotsi, P. Singjai, “Silicon carbide nanowires synthesized by a current
heating of a silica- graphite rod”, Materials Science and Technology: MATERIALS AND
SYSTEMS, 2, 415-421 (2006).
4. T. Jintakosol, P. Singjai, “Effect of annealing treatment on luminescence property of MgO
nanowires”, Current Applied Physics, 9, 1288-1292 (2009)
ประสบการณการสอน อป 211 วัสดุศาสตร 1 อป 212 วัสดุศาสตร 2 อป 314 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใชกับอัญมณีและเครื่องประดับ อป 315 การผลิตตัวเรือน 1 อป 316 การทําตนแบบและการ
หลอเครื่องประดับเบื้องตน อป 402 สัมมนา
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ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

วิชาบังคับ
อป 211 วัสดุศาสตร 1 4(3-3-6)
อป 212 วัสดุศาสตร 2 4(3-3-6)
อป 314 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชกับ
อัญมณีและเครื่องประดับ 2(1-3-2)
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1 3(1-4-4)

วิชาบังคับ
วท 691 สัมมนา 1(0-2-1)
อป 501 เทคโนโลยีวัสดุและการประยุกตสําหรับ
อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)
อป502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2(1-2-3)
วิชาเลือก
อป656 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ 2(2-0-4)
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) อมรมาศ กีรติสิน
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Amonmat Kiratisin
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2664-1000 ตอ 8665
โทรสาร
0-2664-1000 ตอ 8663
E-mail
amonmat@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา Ph.D. (Geophysique)
D.E.A (Environnement et Archeologie)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
1. อมรมาศ กีรติสิน, มาลิน เศวตกิติธรรม. เทคนิคเจียระไนอัญมณี. กรุงเทพมหานคร. โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
2. อมรมาศ กีรติสิน, พากร ประยูรเทพ, โกสินทร ภูเดช และ กวินทร โตวิศิษฐชัย. เทคนิคการสราง
ตนแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใตโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแฟชั่น.
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder,
F.Mauri,A.Ramos,A.Rogalev,andJ.Goulon., “Structural electronic relaxations around
substitutional Cr3+ and Fe3+ ions in corundum”, Phys. Rev. B, 67(9), 094108, 2003.
2. E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder, F.Mauri, A.Ramos, J.Goulon, and
A.Rogalev, “X-ray linear dichroism applied to the determination of relaxations around
transition metal impurities in alpha-Al2O3.”, Physica Scripta, 2003.
ประสบการณการสอน วิชา อป 222 ผลึกศาสตร อป 301 การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 317 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห กรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อป 328 การเจียระไน 1 อป 452
การเจียระไนเพชร อป 381 การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ อป 482 การติดตอธุรกิจ

43

อัญมณีและเครื่องประดับ อป 402 สัมมนา อป 403 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 404 ภาษาอังกฤษสําหรับวัสดุศาสตร
ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
อป 222 ผลึกศาสตร 2(1-2-3)
วท 691 สัมมนา 1(0-2-1)
อป 301 การบริ ห ารธุ รกิ จ อั ญ มณีแ ละเครื่อ งประดั บ อป 502 อป502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณี
3(3-0-6)
และเครื่องประดับ 2(1-2-3)
อป 317 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห กรรมอัญมณีและ วิชาเลือก
เครื่องประดับ 3(2-2-5)
อป 643 เทคโนโลยีการสังเคราะหผลึก3(3-0-6)
อป 328 การเจียระไน 1 3(1-4-4)
อป 644 เทคนิคสเปคโตรสโคปขั้นสูงสําหรับ
วิชาเลือก
แรและอัญมณี 3(3-0-6)
อป 391 การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ อป 652 การวางแผนการผลิตสําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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ประวัติอาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) เสรีวัฒน สมินทรปญญา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Seriwat Saminpanya
ที่ทํางาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
โทรศัพท
0-2664-1000 ตอ 8668
โทรสาร
0-2664-1000 ตอ 8663
E-mail
seriwat@hotmail.com
คุณวุฒิและสาขาวิชา Ph.D. Geology (Mineralogy)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
Diploma : FGA (Diploma in Gemmology), Gemmological Institute of Great
Britain
Diploma : GG.(Graduate Gemologist) The Gemological Institute of America
(GIA)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
เสรีวัฒน สมินทรปญญา, 2550. เคมีของแรที่เปนอินคลูชันและแรที่เกิดรวมของทับทิมและแซปไฟร
ไทย. ใน: เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีไทยกาวไกลอยางยั่งยืน” โดยสถาบัน
อัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ และกรมทรัพยากรธรณี, 17 ก.ย., หนา 62-76.
เสรีวัฒน สมินทรปญญา, 2550. หลักการวิเคราะหอัญมณี (Principles of Gem Identification).
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 256 หนา.
เสรีวฒ
ั น สมินทรปญญา, คยาพรรณ คงมา, ดวงกมล ไพบูลยวรากิจ, ธนิดา แซโงว, และชายชาติ
ธรรมครองอาตม, 2550. แรคาลซิโดนี จากแหลงบานหวยดีเลิศ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ
การนํามาทําเครื่องประดับ. ว.วิทยาศาสตร ม.นเรศวร, 3(2): 127-135.
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
1. Saminpanya, S., and Dhamakrongart, C., 2008. Using an indigenous natural resource in an
appropriate way: a case of the mineral dickite from Tambon Cha-Om, Amphoe Kaeng Khoi,
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Changwat Saraburi. In: Proceedings of the integrated knowledge towards the researches on
solving the environmental crisis. 30-31 October. Mahodol University, Nakhonpathom.
Saminpanya, S., 2007. Black opaque gem minerals associated with corundum in the alluvial
deposits of Thailand. In: AOGS (Asia Oceania Geosciences Society) 2007.
Saminpanya, S., Dharmgrongartama, C., Maneeratpairoj, P., Himasuttidach, A., Thanaikit, R.,
Kannirand, K. and Silpasakulsuk, B., 2006. Possibility of the Development of Dickite in
Saraburi Province for Ornamental Materials. In: Proceedings of the 1st GIT International Gem &
Jewelry Conference (GIT 2006).
Saminpanya, S., Maneeratpairoj, P., Himasuttidach, A. and Silpasakulsuk, B., 2006. Certain
characteristics of dickite from Saraburi, Thailand. In: Proceedings of the 32th Congress on
science and technology of Thailand. 10-12 October.
Saminpanya, S., Dhamakrongart, C., and Tiengtham, C., 2005. The construction of
multimedia CD-ROM of our surrounding environments part I: soil, rocks, minerals, water, air
and atmosphere, organisms and interrelationship of the environments. In: Proceedings of the
31th Congress on science and technology of Thailand. 18 - 20 October.
Saminpanya, S., Khongma, K., Paiboonvarakit, D., Saengow T. and, Dhamakrongart, C.,
2005. Texture, gemmology and Raman studies of microcrystalline quartz from Ban Huai Di
Lert, Amphoe Chai Badan, Changwat Lop Buri, Thailand and a survey of the preference on its
jewellery samples. In: Proceedings of the 31th Congress on science and technology of
Thailand. 18 - 20 October.
Niumprasert, P., Saminpanya, S. and Veeasai, F., 2004. Study of some physical properties of
gem tektites from Thailand. . The 30th Congress on science and technology of Thailand. 1921 October.
Niumprasert, P., Saminpanya, S. and Veeasai, F., 2003. The study of mechanical properties
of tektites from Thailand by ultrasonic techniques. The 29th Congress on science and
technology of Thailand. 20-22 October.
Veerasai, F., Niumprasert, P., Saminpanya, S., 2002. Determination of longitudinal sound
velocity gem materials by ultrasonic techniques. The 28th Congress on science and technology
of Thailand. 24-26 October.Saminpanya, S. and Sutherland, F. L., 2008. Black opaque gem
minerals associated with corundum in the alluvial deposits of Thailand. Australian
Gemmologist, 23(6): 242-253.
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10. Saminpanya, S., Manning, D.A.C., Droop, G.T.R., and Henderson, C.M.B., 2003. Trace
elements in Thai gem corundums. Journal of Gemmology 28(7): 399-415.
11. Saminpanya, S., 2001. Ti-Fe mineral Inclusions in star sapphires from Thailand. Australian
Gemmologist, 21(3): 125-128.
12. Sutthirat, C., Saminpanya, S., Droop, G.T.R., Henderson, C.M.B. and Manning, D.A.C.,
2001. Clinopyroxene-corundum assemblages from alkali basalt and alluvium, eastern
Thailand: constrains on the origin of Thai rubies. Min. Mag., 65(2): 277-295.
ประสบการณการสอน อป 221 ธรณีวิทยาเบื้องตน อป325 ปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี 1 อป223 แรวิทยา
อป324 คุณสมบัติทางแสงของแร อป 326 อัญมณีและแหลงกําเนิดของอัญมณี อป453 การเพิ่มคุณภาพ
พลอยดวยความรอนเบื้องตน อป 402 สัมมนา อป404 ภาษาอังกฤษสําหรับวัสดุศาสตร วษ252 ระบบ
โลกศาสตร วษ501 ระบบโลกศาสตรและเอกภพ วษ564 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4
ภาระการสอน
ที่มีอยูแลว (ป 2551)

ในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

วิชาบังคับ
อป 221 ธรณีวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)
อป 223 แรวิทยา 3(2-2-5)
อป 324 คุณสมบัติทางแสงของแร 2(1-2-3)
อป 325 ปฏิบัติการวิเคราะหอัญมณี 1 2(0-6-0)
วิชาเลือก
อป 453 การเพิ่มคุณภาพพลอยเบื้องตน 2(1-2-3)

วิชาบังคับ
วท 691 สัมมนา 1(0-2-1)
อป502 สัมมนาทางเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2(1-2-3)
วิชาเลือก
อป 531 แรวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6)
อป 532 ธรณีเคมี 3(3-0-6)
อป 637 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สําหรับโลกศาสตร 3(3-0-6)
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