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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Materials Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 

Doctor of Philosophy (Materials Engineering) 

ชื่อยอ :  ปร.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)  

   Ph.D. (Materials Engineering)  

 

หลักสูตร 

แบบ 1.1    จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

     ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

             - สัมมนา  4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

           ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต  

 

 รายวิชา 

  ก. วิชาเอก   ไมนอยกวา 4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

    - สัมมนา  4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01213697      สัมมนา     1,1,1,1  

  (Seminar) 
         

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

   01213699       วิทยานิพนธ    1-48  

                                          (Thesis) 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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แบบ 1.2    จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

        ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

            - สัมมนา  6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

                      - วิชาเอกบังคับ  3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

           ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  72 หนวยกิต 

 

 รายวิชา  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

    - สัมมนา  6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01213697      สัมมนา     1,1,1,1,1,1  

  (Seminar) 

    - วิชาเอกบังคับ  3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01213691      ระเบียบวิธีวจิัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ 3(2-3-6)   

   (Advanced Research Methods  in Materials Engineering)  
   

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  72 หนวยกิต 

   01213699      วิทยานิพนธ    1-72  

                                         (Thesis) 

แบบ 2.1    จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

        โครงสรางหลักสูตร   

     ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

            - สัมมนา     4 หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคับ    3 หนวยกิต  

                      - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   5 หนวยกิต 

           ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 

  

รายวิชา 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    - สัมมนา    4 หนวยกิต 

   01213697      สัมมนา      1,1,1,1  

             (Seminar) 
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    - วิชาเอกบังคับ   3 หนวยกิต    

   01213691      ระเบียบวิธีวจิัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ  3(2-3-6)   

   (Advanced Research Methods in Materials Engineering)  

 

    - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   01213611 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง  3(3-0-6)  

     (Advanced Materials Characterization) 

  01213621 โลหะวิทยาสมัยใหม     3(3-0-6)  

    (Modern Metallurgy) 

01213631 ผลิกศาสตรข้ันสูงของวัสดุ    3(3-0-6)  

  (Advanced Crystallography of Materials) 

 01213641 การจําลองเชิงการคํานวณในกระบวน  3(3-0-6)  

    การแปรรูปวัสดุ  

    (Computational Simulation in Materials Processing) 

   01213696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ   1-3  

    (Selected Topic in Materials Engineering) 

 01213698  ปญหาพิเศษ     1-3  

    (Special Problems) 

  

  ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 

   01213699       วิทยานิพนธ     1-36  

                                          (Thesis) 
  

 

 แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

     ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  

            - สัมมนา    6 หนวยกิต 

                      - วิชาเอกบังคับ   10 หนวยกิต 

        - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 

           ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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รายวิชา 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

    - สัมมนา   6 หนวยกิต 

   01213697       สัมมนา      1,1,1,1,1,1  

              (Seminar) 

    - วิชาเอกบังคับ   10 หนวยกิต 

   01213513 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ       4(4-0-8) 

    (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 

   01213514 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย     3(3-0-6)                                                         

(Materials Characterization in Research) 

   01213691      ระเบียบวิธีวจิัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ     3(2-3-6)   

   (Advanced Research Methods in Materials Engineering) 

   

    - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขาท่ีมีรหัสสามตัวทายระดับ 600 จํานวนไมนอยกวา 

5 หนวยกิต และสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาท่ีมีรหัสสามตัวทายระดับ 500 ได ไมเกิน 3 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้ 

01213524 การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน  3(3-0-6) 

  (Corrosion Failure Analysis and Prevention) 

   01213532 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกข้ันสูง     3(3-0-6) 

(Advanced Electroceramic Materials) 

01213533 ผลิกศาสตรของวัสดุ      3(3-0-6) 

                           (Crystallography of Materials) 

   01213534 วัสดุสําหรับการประยุกตท่ีอุณหภูมิสูง              3(3-0-6) 

     (Materials for High Temperature Applications) 

01213552 วิศวกรรมระดับนาโน               3(3-0-6) 

(Nanoengineering) 

01213596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    1-3 

(Selected Topics in Materials Engineering) 

01213598 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 
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   01213611 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง   3(3-0-6)  

     (Advanced Materials Characterization)  

  01213621 โลหะวิทยาสมัยใหม     3(3-0-6)  

    (Modern Metallurgy) 

01213631 ผลิกศาสตรข้ันสูงของวัสดุ     3(3-0-6)  

  (Advanced Crystallography of Materials) 

 01213641 การจําลองเชิงการคํานวณในกระบวนการแปรรูปวัสด ุ 3(3-0-6)  

    (Computational Simulation in Materials Processing)  

 01213696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    1-3  

    (Selected Topic in Materials Engineering) 

  01213698 ปญหาพิเศษ      1-3  

     (Special Problems)  

สําหรับผูท่ีไมมีพ้ืนฐาน อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิต (GA) หรือ

กําหนดใหเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากจํานวนหนวยกิตท่ีระบุในรายวิชาเอกเลือกเปนรายวิชาใน

หลักสูตร (GC) 
 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   01213699       วิทยานิพนธ      1-48  

                                          (Thesis)      
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

 หลักสูตร แบบ 1.1 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01213697 สัมมนา               1  (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9 

       รวม  9 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1   (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9  

       รวม  9  

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1   (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9 

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697  สัมมนา      1    (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9  

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

        รวม  9 

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01213699 วิทยานิพนธ     3    

    รวม  3 
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หลักสูตร แบบ 1.2 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ      3(2-3-6) (ไมนับหนวยกิต) 

 01213697 สัมมนา                    1    (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9 

       รวม  9 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1           (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9  

       รวม  9  

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1           (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9 

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1           (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9  

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1           (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9 

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1           (ไมนับหนวยกิต) 

 01213699 วิทยานิพนธ     9    

    รวม  9 
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  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1     จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2     จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699 วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1     จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     3    

        รวม  3 

 

  ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2     จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699       วิทยานิพนธ     3    

       รวม  3 
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หลักสูตร แบบ 2.1 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ       3(2-3-6) 

 01213697 สัมมนา                    1 

   วิชาเอกเลือก     3( - - ) 

       รวม  7 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1   

 01213699  วิทยานิพนธ     6 

   วิชาเอกเลือก     2( - - ) 

       รวม  9  

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา       1  

 01213699  วิทยานิพนธ     9 

        รวม  10 

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697  สัมมนา       1  

 01213699  วิทยานิพนธ     9    

    รวม  10  

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699 วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 
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หลักสูตร แบบ 2.2 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01213513       อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ  4(4-0-8)  

 01213691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ       3(2-3-6)  

 01213697 สัมมนา                    1  

   วิชาเอกเลือก     3( - - ) 

       รวม  11( - - ) 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213514 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย  3(3-0-6) 

 01213697 สัมมนา      1   

   วิชาเอกเลือก     3( - - )  

       รวม  7( - - ) 

  

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1  

 01213699  วิทยานิพนธ     6 

   วิชาเอกเลือก     2( - - )    

    รวม  9( - - ) 

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697  สัมมนา       1  

 01213699  วิทยานิพนธ     6 

        รวม  7  
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  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1  

 01213699  วิทยานิพนธ     6    

    รวม  7 

 

  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213697 สัมมนา      1  

 01213699 วิทยานิพนธ     6    

    รวม  7 

  

  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699 วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699  วิทยานิพนธ     6    

        รวม  6 

 

  ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01213699       วิทยานิพนธ     6    

       รวม  6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

 - คําอธิบายรายวิชาท่ีไมใชรหัสของหลักสูตร 

01213513   อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ                                                    4(4-0-8) 

    (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 

อุณหพลศาสตรดั้งเดิมและเชิงสถิติ สถานะสมดุลและแผนภาพเฟส พฤติกรรมของกาซและสารละลาย 

ปฏิกิริยาเคมี พลังงานเสรี จลนพลศาสตรเชิงประจักษ จลนพลศาสตรของระบบทางอุดมคติ ปฏิกิริยาท่ีไมเปนไอโซ

เทอรมัล เทคนิคการวิเคราะหทางความรอน การเกิดผลึก ปรากฏการณถายโอนของวัสดุ 

 Classical and statistical thermodynamics.  Equilibrium state and phase diagrams. 

Behavior of gases and solutions. Chemical reaction. Free energy. Empirical kinetics. Kinetics of ideal 

systems.  Non- isothermal reactions.  Thermal analysis techniques.  Crystallization.   Transport 

phenomena of materials. 

 

01213514   การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย                                             3(3-0-6) 

   (Materials Characterization in Research) 

หลักการของมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ การประยุกตใชเทคนิคมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ  

ในงานวิจัย การปฏิบัติการในการใชมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ หลักการของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

กราด การประยุกตใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดในงานวิจัย การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทาง

เคมีโดยวิธีสเปกโทรสโกปชนิดการกระจายของพลังงาน การปฏิบัติในการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

หลักการกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน การเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน 

หลักการของมาตรการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน การวิเคราะหโครงสรางวัสดุโดยมาตรการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน 

Principle of x-ray diffractometry. Applications of x-ray diffractometry in researches. Hands-

on practice in x-ray diffractometer operation. Principle of scanning electron microscope. Applications 

of scanning electron microscope in researches.  Qualitative and quantitative chemical analysis by 

energy dispersive spectroscopy.  Hands- on practice in scanning electron microscope operation. 

Principle of transmission electron microscope.  Sample preparation for transmission electron 

microscope.  Principle of electron diffractometry.  Structural analysis of materials by electron 

diffractometry.    

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 17 

 

 

 

01213524    การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน    3(3-0-6) 

      (Corrosion Failure Analysis and Prevention) 

 หลักการของการกัดกรอนรูปแบบและกลไกของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอนโดยการปกปอง

ดวยข้ัวแคโทดและการเคลือบ การเลือกใชวัสดุและการออกแบบ วิธีการทดสอบการกัดกรอน การวิเคราะหความวิบัติ

จากการกัดกรอน  

 Principles of corrosion.  Forms and mechanisms of corrosion.  Corrosion prevention by 

cathodic protection and coatings.  Materials selection and design.   Corrosion testing methods. 

Corrosion failure analysis. 

 

01213532  วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกข้ันสูง 3(3-0-6) 

   (Advanced Electroceramic Materials) 

 หลักการทางกายภาพและเคมีของตัวนํายิ่งยวดเซรามิก เซรามิกนําไฟฟา เซรามิกไมนําไฟฟา  และเซรา

มิกเฉพาะทางสมัยใหม ซ่ึงรวมถึง วัสดุประเภทเฟอรโรอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก และ มัลติเฟรโรอิก 

การสังเคราะห การข้ึนรูป และการจําแนกลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิกทางไฟฟา ความสัมพันธระหวางโครงสราง 

กระบวนการแปรรูป โครงสรางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟาของเซรามิก การประยุกตของวัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 

 Physical and chemical principles of ceramic superconductors, ceramic conductors, 

dielectric ceramics, as well as other modern functional ceramics, which include a coverage of 

piezoelectric, pyroelectrics ferroelectrics, and mutiferroic materials. Synthesis, forming processes, and 

characterization of electroceramic materials.  Relationship among structure, processing, 

microstructure and electrical properties of ceramics. Applications of electroceramic materials. 

 

01213533   ผลิกศาสตรของวัสดุ     3(3-0-6) 

                 (Crystallography of Materials)    

แนวคิดเก่ียวกับโครงสรางผลึก การจําแนกโครงสรางผลึก สมมาตรในโครงสรางผลึก ความสัมพันธ 

ระหวางโครงสรางผลึกและสมบัติทางกล ไฟฟา แสง และแมเหล็กของวัสดุ 

Crystal structures concepts. Crystal structures classifying. Symmetry in crystal structures. 

Relationships between crystal structures and mechanical, electrical, optical, and magnetic properties 

of materials. 
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01213534   วัสดุสําหรับการประยุกตใชท่ีอุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 

 (Materials for High Temperature Applications) 

   การเลือกวัสดุสําหรับการประยุกตใชท่ีอุณหภูมิสูง พฤติกรรมทางกลและทางกายภาพของโลหะ และ

โลหะผสม เซรามิกและวัสดุเชิงประกอบเนื้อเซรามิกใชเปนวัสดุทนไฟ วัสดุเคลือบทนอุณหภูมิสูงใชกับอวกาศยานและ

ดาวเทียม 

   Selections of materials for high temperature applications. Mechanical and physical 

behaviors of refractory metal and alloys. Ceramics and ceramic matrix composites in refractory 

technology. Thermal barrier coatings in space vehicles and satellites. 

 

01213552   วิศวกรรมระดับนาโน3 (3-0-6) 

                  (Nanoengineering) 

 คําจํากัดความ ประวัติและความกาวหนาในวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระดับนาโน เทคนิค

การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุระดับนาโน กระบวนการผลิต การประะยุกตและตัวอยางของเครื่องมือ

ระดับนาโน โดยเนนถึงความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติและการประยุกตใชงาน  

Definition, history and advances in nano-scale science and engineering. Characterization 

techniques and properties of nano-scale materials. Production processes, applications and examples 

of nano-scale devices, emphasizing the relationship between structures, properties and applications. 

 

01213596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสด ุ 1-3 

 (Selected Topics in Materials Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาโทหัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in materials engineering at the master’s degree level. Topics are subject 

to change each semester. 

 

01213598   ปญหาพิเศษ  1-3 

               (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนรายงาน 

 Study and research in materials engineering at the master’s degree level and compile 

into a written report. 
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 - คําอธิบายรายวิชาท่ีเปนรหัสของหลักสูตร 

01213611   การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6) 

   (Advanced Materials Characterization) 

  หลักการของการเลี้ยวเบนของเอกซเรย เอกซเรยสเปกโตรเมทรี กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

กราด กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน จุลทรรศนศาสตรแรงอะตอม เครื่องวัดการขยายตัวทางความรอนของ

วัสดุ เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมทรี เทคนิคการวิเคราะหเทอรโมกราวิเมทริก เทคนิคการวิเคราะหดิฟ

เฟอเรนเชียลเทอรมอล เทคนิคการวิเคราะหดิฟเฟอเรนเชียลแมคคานิคอล และเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการใชแสง

ซินโครตรอน รวมไปถึงการประยุกตใชการศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในดานนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม  

              Principles of x-ray diffraction, x-ray spectrometry, scanning electron microscopy, 

transmission electron microscopy, atomic force microscopy, dilatometer, differential scanning 

calorimetry, thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, differential mechanical analysis 

and synchrotron-based techniques. Application of material characterization in industrial innovations. 

 

01213621   โลหะวิทยาสมัยใหม 3(3-0-6) 

 (Modern Metallurgy) 

บทบาทของโลหะในโลกสมัยใหม โลหะวิทยาสําหรับการประหยัดพลังงานและความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนเฟส ความไมสมบูรณและสมบัติของโลหะ โลหะผลึกนาโนและโลหะอสัณฐาน อินเตอรเมทัลลิก 

โลหะผสมยิ่งยวดและโลหะน้ําหนักเบา โลหะผสมทางการทํางาน เทคนิคการผลิตข้ันสูงของโลหะและโลหะผสม 

Roles of metals in modern world.  Metallurgy for energy saving and environmental 

friendly.  Phase transformation.  Imperfection and properties in metals.  Nanocrystalline and 

amorphous metals. Intermetallics. Superalloys and light-weight metals. Functional alloys. Advanced 

manufacturing techniques of metals and alloys.  

 

01213631    ผลิกศาสตรข้ันสูงของวัสดุ 3(3-0-6) 

   (Advanced Crystallography of Materials) 

 ประเภทและสมมาตรของโครงสรางผลึก การเลี้ยวเบน ปจจัยโครงสราง แลตทิซสวนกลับ ทรงกลม   เอ

วาลด การกําหนดทิศทางผลึก ผลของโครงสรางผลึกตอสมบัติของวัสดุ 

 Types and symmetry of crystal structures. Diffraction. Structure factor. Reciprocal lattice. 

Ewald sphere. Crystal orientation. Effect of crystal structure on material properties. 
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01213641   การจําลองเชิงการคํานวณในกระบวนการแปรรูปวัสดุ 3(3-0-6) 

  (Computational Simulation in Materials Processing) 

 หลักการและการประยุกตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยเหลือทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปวัสดุ

ข้ันสูง การวิเคราะหมิติและการปรับขนาด ปรากฏการณการถายโอนในกระบวนการแปรรูปวัสดุ ระเบียบวิธีผลตาง

สืบเนื่อง ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ระเบียบวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต  

 Principle and applications of computer-aided-engineering technology in advanced 

materials processing. Dimensional analysis and scaling. Transport phenomena in materials processing. 

Finite difference method. Finite element method. Boundary element method. 

 

01213691  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ                 3(2-3-6) 

  (Advanced Research Methods in Materials Engineering) 

 งานวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมวัสดุ และการจัดทําโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล และการสืบคนขอมูล การวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ 

และการนําเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ 

 Advanced research materials engineering and preparation of research proposal, 

application of information technology and computer data processing and retrievals, data analysis, 

article writing and presentation, group discussion. Paper preparation for presentation and publication. 

 

01213696   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ                                                                    1-3 

 (Selected Topic in Materials Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

  Selected topic in materials engineering at the doctoral degree level. Topics are subject 

to change each semester. 

 

01213697   สัมมนา 1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาเอก 

 Presentation and discussion on interesting topics in materials engineering at the doctoral 

degree level. 
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01213698   ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

    Study and research in materials engineering at the doctoral degree level and compile 

into a written report. 

 

01213699    วิทยานิพนธ                 1-72 

 (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

             Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 
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