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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  

ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in Materials Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) 

Master of Engineering (Materials Engineering) 

ชื่อยอ :  วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)  

M.Eng. (Materials Engineering)  

 

หลักสูตร 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1   จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก ไมนอยกวา       5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

           - สัมมนา   2  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

                     - วิชาเอกบังคับ   3  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)                 

          ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา       36 หนวยกิต 

     

 รายวิชา 

  ก. วิชาเอก ไมนอยกวา       5  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   - สัมมนา   2  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

 01213597   สัมมนา         1,1 

    (Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ   3  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)                  

01213591   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ    3(3-0-6) 

 (Research Methods in Materials Engineering) 

 

 ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา       36 หนวยกิต 

                  01213599 วิทยานิพนธ      1-36 

         (Thesis)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต            

 โครงสรางหลักสูตร 

    ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา       12 หนวยกิต  

           - สัมมนา    2 หนวยกิต 

                     - วิชาเอกบังคับ    10 หนวยกิต          

                     - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา               12 หนวยกิต          

          ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
         

 

 รายวิชา 

  ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

   - สัมมนา    2 หนวยกิต 

 01213597   สัมมนา         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) 

  01213591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ    3(3-0-6) 

(Research Methods in Materials Engineering) 

 

                     - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา               12 หนวยกิต        

  01213524 การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน 3(3-0-6) 

    (Corrosion Failure Analysis and Prevention) 

01213528 ความลาและการปรับผิวเหมาะสมท่ีสุด   3(3-0-6)                                     

    (Fatigue and Surface Optimization) 

01213529 พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Mechanical Behavior of Materials) 

              01213531 เซรามิกชีวภาพ      3(3-0-6)   

       (Bioceramics)        

01213532 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกข้ันสูง    3(3-0-6) 

(Advanced Electroceramic Materials) 
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01213533 ผลิกศาสตรของวัสดุ     3(3-0-6) 

                          (Crystallography of Materials) 

01213534 วัสดุสําหรับการประยุกตท่ีอุณหภูมิสูง    3(3-0-6)                                     

(Materials for High Temperature Applications) 

  01213542  การสังเคราะหวัสดุอินทรีย    1(1-0-2) 

    (Organic Materials Synthesis) 

  01213543 เคมีพอลิเมอร      1(1-0-2) 

    (Polymer Chemistry) 

01213545 ฟสิกสพอลิเมอร      3(3-0-6) 

(Polymer Physics) 

01213547 สมบัติของพอลิเมอร     3(3-0-6) 

(Properties of Polymers) 

01213548 การเสื่อมของพอลิเมอร     3(3-0-6) 

(Degradation of Polymer) 

01213549 พอลิเมอรชีวภาพ      3(3-0-6) 

(Biopolymers) 

01213551 วัสดุเชิงประกอบข้ันสูง     3(3-0-6) 

(Advanced Composite Materials) 

01213552 วิศวกรรมระดับนาโน     3(3-0-6) 

(Nanoengineering) 

  01213555 วัสดุและอุปกรณก่ึงตัวนํา     1(1-0-2)      

       (Semiconductor Materials and Devices) 

  01123556  โครงสรางระดับอะตอมของพ้ืนผิวและของแข็ง  1(1-0-2)      

(Atomic Structure of Solids and Surfaces) 

  01213557 ออปโตอิเล็กทรอนิกส     1(1-0-2) 

(Optoelectronics) 

  01213558 โฟโทนิกส      1(1-0-2) 

(Photonics) 

01213562 ปรากฏการณถายโอนข้ันสูงและเทคนิคเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 

   (Advanced Transport Phenomena  and Numerical Techniques) 

01213564 การแปรรูปและการประยุกตใชงานวัสดุ   3(3-0-6) 

  (Materials Processing and Application) 

  01213566 กระบวนการแปรรูปเซรามิกข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Ceramics Processing) 
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01213567 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรข้ันสูงและวิทยากระแส 3(3-0-6) 

(Advanced Polymer Processing and Rheology) 

01213569 วิศวกรรมไฟฟาเคมีสําหรับวัสดุทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

และการจัดการของเสีย 

(Electrochemical Engineering for Industrial Materials 

and Waste Management) 

01213571 การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห  3(3-0-6) 

เชิงวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมวัสดุ 

  (Computer-Aided Engineering Analysis for Materials Engineering) 

01213577 การออกแบบและการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 

สําหรับวิศวกรวัสดุ 

     (Product Life Cycle Design and Management for Materials Engineer) 

01213596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ    1-3 

     (Selected Topics in Materials Engineering) 

   01213598 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 

 

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 

01213599 วิทยานิพนธ      1-12 

         (Thesis)  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

 หลักสูตรแบบ ก แบบ ก 1   

 

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

 01213597 สัมมนา      1  (ไมนับหนวยกิต) 

 01213591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ                 3(3-0-6) (ไมนับหนวยกิต)            

 01213599  วิทยานิพนธ     9 

        รวม  9 

 

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

 01213597 สัมมนา      1   (ไมนับหนวยกิต) 

 01213599  วิทยานิพนธ     9 

       รวม  9 

  

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

 01213599  วิทยานิพนธ     9 

        รวม  9 

 

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

 01213599  วิทยานิพนธ     9  

         รวม  9  
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หลักสูตรแบบ ก แบบ ก 2 

         

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

 01213513 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรของวัสดุ  4(4-0-8)  

 01213591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ                 3(3-0-6)            

 01213597 สัมมนา      1 

    วิชาเอกเลือก     U3( - - ) 

       รวม  11( - - ) 

 

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

 01213514 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุในงานวิจัย 3(3-0-6) 

 01213597 สัมมนา      1  

   วิชาเอกเลือก     U6( - - ) 

       รวม  10( - - ) 

  

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

 01213599  วิทยานิพนธ     6 

   วิชาเอกเลือก     U3( - - ) 

       รวม  9( - - ) 

 

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

 01213599  วิทยานิพนธ     6  

         รวม  6  
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คําอธิบายรายวิชา 

 

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 ใน

งานวิจัย 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. 

 

01213524  การวิเคราะหความวิบัติจากการกัดกรอนและการปองกัน    3(3-0-6) 

     (Corrosion Failure Analysis and Prevention) 

หลักการของการกัดกรอนรูปแบบและกลไกของการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอนโดยการปกปอง

ดวยข้ัวแคโทดและการเคลือบ การเลือกใชวัสดุและการออกแบบ วิธีการทดสอบการกัดกรอน การวิเคราะหความวิบัติ

จากการกัดกรอน  
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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. 

 

01213528  ความลาและการปรับผิวเหมาะสมท่ีสุด                    3(3-0-6) 

  (Fatigue and Surface Optimization)    

ความลาและกลไกการเกิดความลาของโลหะ การเกิดรอยแตก การขยายตัวและอัตราการขยายตัวของ

รอยแตก กลศาสตรการแตกหัก การออกแบบเพ่ือการปองกันความลา การปรับปรุงสมบัติทางความลา การบําบัด

พ้ืนผิวสําหรับการปองกันความลา ความเคนตกคางและผลกระทบตอสมบัติทางดานความลา  

Fatigue and fatigue mechanism of metals, crack initiation, crack propagation and crack 

propagation rate, fracture mechanics, design for fatigue prevention, improvement of fatigue 

properties, surface treatments for fatigue prevention, residual stresses and their effects on fatigue 

properties. 

 

01213529  พฤติกรรมทางกลของวัสดุข้ันสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Mechanical Behavior of Materials) 

 ความเคน ความเครียดและการวิเคราะห การประเมินการเสียรูป การประเมินการเสียหาย สมบัติทางกล

ของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ พฤติกรรมทางกลของวัสดุท่ีอุณหภูมิสูง การแตกราวและกลศาสตรของการ

แตกราว การประยุกตการใชงานสําหรับโลหะและการวิเคราะหความวิบัติ กรณีศึกษา 

 Stress, strain and their analysis, yielding criteria, fracture criteria, mechanical properties of 

materials, mechanical testing of materials, high temperature behavior of materials, fracture and 

fracture mechanics, applications for metals and their failure analysis. case study. 

 

01213531  เซรามิกชีวภาพ              3(3-0-6) 

               (Bioceramics) 

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุเซรามิกชีวภาพ สภาพเขากันไดทางชีวภาพกับรางกายมนุษยการ

ประยุกตเซรามิกชีวภาพในทางการแพทยและทันตกรรม กรณีศึกษา 

Characteristics and properties of bioceramics.  Biocompatibility with human bodies. 

Applications of bioceramics in medicine and dentistry. Case study. 
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01213532  วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกข้ันสูง             3(3-0-6) 

 (Advanced Electroceramic Materials) 

หลักการทางกายภาพและเคมีของตัวนํายิ่งยวดเซรามิก เซรามิกนําไฟฟา เซรามิกไมนําไฟฟา และ เซรา

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. 

 

01213534  วัสดุสําหรับการประยุกตใชท่ีอุณหภูมิสูง           3(3-0-6) 

      (Materials for High Temperature Applications) 

การเลือกวัสดุสําหรับการประยุกตใชท่ีอุณหภูมิสูง พฤติกรรมทางกลและทางกายภาพของโลหะและโลหะ

ผสม 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. 
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01213542  การสังเคราะหวัสดุอินทรีย              1(1-0-2) 

      (Organic Materials Synthesis) 

การสังเคราะหวัสดุอินทรีย โครงสรางและความไวปฏิกิริยาของสารประกอบอะโรมาติก การสังเคราะหโพ

ลิเมอรข้ันพ้ืนฐาน โพลิเมอไรเซชั่นของไอออนและอนุมูลอิสระ  กรณีศึกษา 

Organic materials synthesis. Structure and reactivity of aromatic compounds. Basic 

polymer synthesis. Anionic, cationic, and radical polymerization. Case studies. 

 

01213543  เคมีพอลิเมอร              1(1-0-2) 

     (Polymer Chemistry) 

ประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรทางดานพอลิเมอร พอลิเมอรสังเคราะห ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของ 

พอลิเมอรสังเคราะห การวิเคราะหคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร การควบคุมโครงสรางพอลิเมอร 

กรณีศึกษา 

History of polymer science. Synthetic polymers. Synthetic polymerization reaction. 

Analytical methods for polymer characterization. Control of polymer structures. Case Studies. 

 

01213545  ฟสิกสพอลิเมอร                            3(3-0-6) 

      (Polymer Physics) 

โมเลกุลพอลิเมอร สถานะอุดมคติของพอลิเมอร สถิติสายโซและวิทยากระแสของสารละลายพอลิเมอร

และพอลิเมอรหลอมเหลว ความยืดหยุนคลายยาง การเปลี่ยนสถานะคลายแกว พอลิเมอรอสัณฐานของแข็ง ผลึกของ

พอลิเมอร สัณฐานวิทยาและการตอบสนองทางความรอนเชิงกลของพอลิเมอรก่ึงผลึก 

Polymer molecules.  Ideal polymer states.  Chain statistics and rheology of polymer 

solutions and melts.  Rubber- like elasticity.  Transition to glassy state.  Hard amorphous polymers. 

Polymer crystals. Morphology and thermomechanical responses of partially crystalline polymers. 

 

01213547  สมบัติของพอลิเมอร                                                                                  3(3-0-6) 

 (Properties of Polymers ) 

สมบัติของสายโซเดี่ยว สมบัติของสารละลาย สมบัติสถานะของแข็ง สมบัติทางกล สมบัติหยุนเหนียว 

สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน สมบัติทางไฟฟา  

Single chain property.  Solution property.  Solid- state property.  Mechanical property. 

Viscoelastic property. Optical property. Thermal property. Electrical property.  
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01213548  การเส่ือมของพอลิเมอร                              3(3-0-6) 

 (Degradation of Polymer) 

การเสื่อมของพอลิเมอรจากความรอน แสง ออกซิเดชัน รังสีพลังงานสูง แสงและออกซิเดชัน แรงเชิงกล 

จุลชีพ และสภาพแวดลอมจําเพาะ 

Degradation of polymer by heat, light, oxidation, high energy radiation, photo-oxidation, 

mechanical force, microorganism, and special environment. 

 

01213549  พอลิเมอรชีวภาพ               3(3-0-6) 

      (Biopolymers) 

ภาพรวมของพอลิเมอรชีวภาพ พอลิเมอรแตกสลายไดทางชีวภาพและพอลิเมอรชีวฐาน พลาสติกชีวภาพ 

พอลิเมอรชีวการแพทย วัสดุเชิงประกอบชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

Overview of biopolymers. Biodegradable and bio-based polymers. Bioplastics. Biomedical 

polymer. Biocomposites. Bionanotechnology. 

 

01213551  วัสดุเชิงประกอบข้ันสูง                                                                       3(3-0-6) 

      (Advanced Composite Materials)    

สวนตอประสานระหวางเมตริกซและเฟสกระจายตัว การผลิตวัสดุเชิงประกอบ สมบัติทางกลและความ

รอนของวัสดุเชิงประกอบ การออกแบบวัสดุเชิงประกอบ การประยุกตใช กรณีศึกษา  

The interface between matrix and dispersed phase.  Fabrication of composites. 

Mechanical and thermal properties of composites. Design of composite materials. Applications. Case 

study.    

 

01213552  วิศวกรรมระดับนาโน                                         3(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. 
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01213555  วัสดุและอุปกรณกึ่งตัวนํา              1(1-0-2)    

     (Semiconductor Materials and Devices) 

คุณสมบัติเชิงฟสิกสและอิเล็กทรอนิกสของวัสดุก่ึงตัวนํา คุณสมบัติของหนาสัมผัสของรอยตอชนิดตางๆ 

หลักการทํางานของอุปกรณก่ึงตัวนํา เทคโนโลยีการสรางระดับจุลภาค กรณีศึกษา 

Physical and electronic properties of semiconductors. Properties of various junction 

interfaces. Principle of semiconductor device operation. Microfabrication technology. Case Studies. 

 

01213556  โครงสรางระดับอะตอมของพ้ืนผิวและของแข็ง  1(1-0-2) 

      (Atomic Structure of Solids and Surfaces) 

แลตทิซสวนกลับและปรากฏการณเลี้ยวเบน ปฏิกิริยาระหวางโฟตอน อิเล็กตรอน และอะตอม คุณสมบัติ

ของพ้ืนผิว ปฏิกิริยาแมเหล็ก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนผิวระดับจุลภาค การวัดและวิเคราะหพ้ืนผิว  

Reciprocal lattice and diffraction phenomena. Interaction between photons, electrons, 

and atoms. Surface properties. Magnetic interactions. Modification of surface microstructures. Surface 

measurements and analysis. 

 

01213557  ออปโตอิเล็กทรอนิกส 1(1-0-2) 

      Optoelectronics 

 ทัศนศาสตรคลื่น คุณสมบัติทางดานออปโตอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ ความสัมพันธระหวางคลื่นแสงและ

วัสดุ ฟสิกสของอุปกรณแสง กรณีศึกษา 

 Wave optics. Optoelectronic properties of materials. Interaction between light waves and 

materials. Optical device physics. Mechanisms and applications of optical devices. 

 

01213558  โฟโทนิกส 1(1-0-2) 

 Photonics 

 ฟสิกสของปรากฎการณเรืองแสง การตรวจวัดการแผรังสีทางออม เซ็นเซอรรับแสงก่ึงตัวนํา อุปกรณ   

โฟโทนิกส ตังเปลงแสงวับ อุปกรณวัดปริมาณกับมันตรังสี 

Physics of luminescent phenomena. Indirect radiation detection. Semiconductor 

photosensor. Photonic devices. Scintillators. Dosimeter. 
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01213562   ปรากฏการณถายโอนข้ันสูงและเทคนิคเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

                (Advanced Transport Phenomena and Numerical Techniques) 

 ความหนืดและการถายโอนโมเมนตัม สมดุลของเชลโมเมนตัม สมการความตอเนื่อง สมการการเคลื่อนท่ี 

การวิเคราะหมิติ การนําความรอน สมดุลของเชลความรอน การนําความรอนในรูปทรงซับซอน การกระจายความรอน

ในระบบหลายตัวแปร กฏของฟคและสมดุลของเชลมวล สมการการแพรและปฏิกิริยา วิธีผลตางอันตะ การหาคา

เหมาะท่ีสุด การจําลองแบบมัลติฟสิกส 

 Viscosity and the mechanism of momentum transport. Shell momentum balance. The 

equation of continuity and the equation of motion. Dimensional analysis .  Thermal conductivity. 

Shell energy balances. Heat conduction in a complex shapes. Temperature distribution with more 

than one variables. Fick’s law and shell mass balances. Diffusion-reaction equation. Finite difference 

method. Concepts of optimization. Multiphysics modeling 

 

01213564  การแปรรูปและการประยุกตใชงานวัสดุ      3(3-0-6) 

  (Materials Processing and Application) 

 ความกาวหนาในการแปรรูปวัสดุ การเปลี่ยนแปลงเฟสสําหรับการแปรรูปวัสดุ การแปรรูปวัสดุสําหรับ

กระบวนการผลิต การแปรรูปวัสดุสําหรับวัสดุข้ันสูง การแปรรูปวัสดุนาโน การแปรรูปวัสดุสําหรับวัสดุอิทรีย การ

ประยุกตใชการแปรรูปวัสดุ ตัวอยางกรณีศึกษา 

 Recent advancements in materials processing. Phase transformation for materials 

processing. Materials processing for production. Materials processing for advanced Materials. Materials 

processing for nanomaterials. Materials processing for organic Materials. Materials processing 

applications. Case studies. 

 

01213566  กระบวนการแปรรูปเซรามิกข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Ceramics Processing)  

เทคนิคการสังเคราะหผงเซรามิกโดยวิธีการลดขนาด ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง การเผาไหม การ

ตกตะกอนรวม และการอบแหงแบบพน การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงเซรามิก เทคนิคการผลิตเซรามิก ข้ึนรูปวัสดุ

จากผงเซรามิกโดยการอัดความดันและการฉีดข้ึนรูป หลักการของการเตรียมสารแขวนลอยและปฏิกิริยาระหวาง

อนุภาค การเตรียมชิ้นงานเซรามิกจากสารแขวนลอย การเตรียมแผนฟลมบาง การเตรียมวัสดุผลึกเดี่ยว เพ่ือใชใน

งานวิจัยและการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหมในการเตรียมชิ้นงาน การศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ชิ้นงานเซรามิก  
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Ceramic powder synthesis techniques by comminution, solid state reaction, combustion 

synthesis, co-precipitation and spray drying. Characterization of ceramic powder. Ceramic fabrication 

techniques by pressing and injection molding. Principle of slurry preparation and particle interaction. 

Preparation of ceramic samples from slurry.  Thin film preparation.  Preparation of single crystal 

materials for research and industrial applications.  Modern technology in sample preparation. 

Characterization of ceramic samples. 

 

01213567   กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรข้ันสูงและวิทยากระแส 3(3-0-6) 

 (Advanced Polymer Processing and Rheology) 

 หลักการและการประยุกตของวิทยากระแสและการวัด กระบวนการฉีดข้ึนรูปแบบพิเศษ กระบวนการอัด

รีดข้ึนรูปรวม และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ กระบวนการอัดข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบสุญญากาศ 

ปรากฏการณการถายโอนในกระบวนการผลิตพอลิเมอร กรณีศึกษา หลักการเบื้องตนในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ชวยเหลือทางวิศวกรรมในการแปรรูปพอลิเมอร 

 Principle and applications of rheology and measurement.  Special injection molding 

processes.  Co-extrusion and related processes.  Compression molding processes.  Vacuum forming 

processes.  Transport phenomena in polymer processing.  Case study.  Basic principle of computer-

aided-engineering technology in polymer processing. 

 

01213569  วิศวกรรมไฟฟาเคมีสําหรับวัสดุทางอุตสาหกรรมและการจัดการของเสีย 3(3-0-6) 

                (Electrochemical Engineering for Industrial Materials and Waste Management) 

 ภาพรวมของวัสดุของเสียในประเทศ หลักการของไฟฟาเคมีและปรากฏการณการถายโอนและการ

ประยุกตใชในแบตเตอรี่และเซลลเชื้อเพลิง และเซ็นเซอร กระบวนการแยกดวยไฟฟาและกระบวนการทําใหบริสุทธิ์

ของโลหะในการแยกเศษวัสดุของเสียกลับมาใชใหม วิยาการเครื่องมือทางไฟฟาเคมี 

Overview of industrial wastes.  Principles of electrochemistry and transport phenomena and 

their application in batteries, fuel cells, sensors.  Concepts of electrowinning and refining of metals 

for metal waste recycling.  Electrochemical instrumentations. 
 

01213571  การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6) 

 (Computer-Aided Engineering Analysis for Materials Engineering) 

 หลักพ้ืนฐานของการวิเคราะหเชิงวิศวกรรมดวยเทคนิคเชิงคํานวณ การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยใน

การวิเคราะหเชิงกล การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงความรอน การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยใน

การวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหเชิงไฟฟาและแมเหล็ก 
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 Principles of computational engineering analysis Computer-aided engineering for 

mechanical applications Computer-aided engineering for thermal applications Computer-aided 

engineering for electrochemical applications Computer-aided engineering for electromagnet 

applications. 

 

01213577   การออกแบบและการจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑสําหรับวิศวกรวัสดุ                    3(3-0-6)                                     

  (Product Life Cycle Design and Management for Materials Engineer) 

 หลักการการออกแบบและการจัดการวงชีวิต บริหารวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ กระบวนการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ การแจงหนาท่ีเชิงคุณภาพ กระบวนการออกแบบ ปจจัยทางวิศวกรรมสําหรับการออกแบบ การ

เลือกใชวัสดุ อันตรกิริยาของวัสดุ กระบวนการแปรรูปและการออกแบบ การประเมินผลิตภัณฑ แบบจําลอง และสาย

ของการจัดการวงชีวิตของผลิตภณัฑ การวิเคราะหวงชีวิต การจัดการวงชีวิตของผลิตภัณฑในโรงงานและนอกโรงงาน 

ผลิตภาพท่ีดีตอสิ่งแวดลอม   

 Principle of product life cycle design and management. Product design and development 

process.  Quality function deployment.  Design process.  Engineering factor for design.  Materials 

selection. Interaction of materials. Processing and design. Product evaluation. Model and thread of 

product life cycle management.  Life cycle analysis.  Product life cycle management inside and 

outside factory. Green Productivity. 

 

01213591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ                                                                3(3-0-6) 

               (Research Methods in Materials Engineering) 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย           

การรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผลและการวิจารณ

ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอรายงานการประชุมและการตีพิมพ  

 Principles and research methods in materials engineering, problem analysis for research 

topic identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques. 

Analysis, interpretation and discussion of research result; report writing for presentation and 

publication. 

 

01213596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ 1-3 

 (Selected Topics in Materials Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางดานวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

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

to change each semester. 
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01213597  สัมมนา 1 

               (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท 

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

master’s degree level. 

 

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. 

 

01213599   วิทยานิพนธ  1-36 

     (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research in the master’s degree level and compile into a written report. 
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