
    เอกสาร 1-4 
คําอธบิายรายวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่

239-680 4(0-4-8) 
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
(Seminar in Mining and Materials Engineering) 
          การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 

Literature survey from libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in 
mining, materials engineering and related areas; participation in presentation and discussion in 
department seminar 
 
239-780                                  6(0-6-12) 
สัมมนาทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
(Seminar in Mining and Materials Engineering) 

การค้นหาและการตีกรอกหัวข้อวิจัยจากปัญหาวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ โดยการค้นคว้าจาก
ห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ การทบทวนเอกสารและการอ้างอิง การเสนอและอภิปรายประเด็นใหม่อย่างมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 

Searching and scopping the search topic from new research problem in mining and materials 
engineering; Literature reviews and references; propose and discuss the new idea creatively; presentation 
in new topic and creative; participation in presentation and discussion in department seminar 
 
239-510 3(3-0-6) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ 
(Environmental Management in the Mineral and Materials Industries) 
    ปัญหาหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาห- กรรมแร่และวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสะอาดสําหรับการจัดการ
และควบคุมปัญหา การลดของเสียสําหรับการกําจัดของเสีย การวางแผนและสิ่งแวดล้อม สําหรับการพัฒนาและการใช้
ทรัพยากร องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
 Major environmental problems of mineral and material industries; environmental and clean 
technology to manage and control the problems; waste minimization in waste disposal; environmental 
planning for the development and utilization of resources relevant environmental components related to 
resource utilization 
 
239-530 3(3-0-6) 
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะขั้นสูงของวัสดุ 
(Advanced Materials Characterization) 



 การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะวัสดุด้วยเทคนิคสเปกโตรเมทรี ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD)  เอกซเรย์ ฟลูออ
เรสเซนต์ (XRF)  เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปก    โตรสโคปี (XPS) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคณุภาพด้วยรังสีเอกซ์ (WDS 
และ EDS) กล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และแบบส่องผ่าน (TEM) และเทคนิคอ่ืนๆ การเตรียมตัวอย่าง
ชิ้นงานสําหรับการตรวจสอบด้วยเทคนิคต่างๆ ข้างต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
 Materials characterization and analysis using spectrometric techniques, X-ray diffracto- meter 
(XRD), x-ray fluorescent (XRF), x-ray  
photoelectron spectroscopy (XPS), qualitative and quantitative X-ray analysis: energy and wavelength 
dispersive spectrometry (EDS and WDS), scanning electron microscopy (SEM), transmission 
eletronmicroscopy (TEM) and other techniques; materials specimen preparation for the analysis and the 
analysis of spectra and image gained from the techniques 
    
239-580  3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
(Research Methodology in Mining and Materials Engineering) 
 องค์ประกอบของการวิจัย ปัญหาวิจัยทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัย 
หลักการทางสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการวิจัย กรณีศึกษา จริยธรรมวิจัย 
 Research  composition;   research  
problem in mining and materials engineering; development of research proposal; statistical principles and 
computer program used for research; case studies; research ethics 
 
239-500 3(3-0-6) 
วิศวกรรมเหมืองแร่ขั้นสูง 
(Advanced Mining Engineering) 
 หัวข้อก้าวหน้าในการวางแผนและออกแบบเหมืองเปิด การประยุกต์ใช้ธรณีเทคนิค หัวข้อก้าวหน้าในการออกแบบ
การระเบิด เทคโนโลยีก้าวหน้าในงานใต้ดิน การกําหนดรายการการทําเหมืองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานเหมืองแร่ 
กรณีศึกษาในการออกแบบเหมือง และการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
 Advance aspects for open pit mine planning and design; geotechnical applications; advanced 
topics in blasting design; advanced technology for underground opening; mine scheduling; computer 
software in mine application; case studies in mine design and feasibility study     
239-501 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีการระเบิดขั้นสูง 
(Advanced Blasting Technology) 
 ทบทวนเทคโนโลยีการระเบิดโดยท่ัวไป แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดและการออกแบบเพ่ือควบคุม การระเบิด
เหมืองเปิดแบบเว้นช่องลม การระเบิดเพ่ืองานเสถียรของบ่อเหมือง การระเบิดอุโมงค์ การระเบิดควบคุม การระเบิดเพ่ือร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา 
 Review on blasting technology in general; blasting vibration and design for vibration control; air 
deck blasting in open pit mines; blasting for pit stability purposes; tunnel blasting; control blasting; 
demolition blasting; case studies 



  
239-502 3(3-0-6) 
การขุดในงานใต้ดิน 
(Underground Excavation) 
 ชนิดของงานช่องเปิดใต้ดิน การประเมินข้อมูลทางวิศวกรรม การจําแนกมวลรวม กําลังเฉือนของความไม่ต่อเนื่อง 
การวิเคราะห์ความไม่เสถียรภาพควบคุมด้วยโครงสร้างกําลังของหินและมวลหิน ปัจจัยของพ้ืนงานอุโมงค์ วิธีการขุดเจาะและ
ระเบิด ระบบการขุดในงานใต้ดินขนาดใหญ่ การออกแบบค้ํายัน 
 Types of underground opening, evalua - tion of engineering geological data; rock mass 
classification; shear strength of discontinuities, strength of rock and rock mass; analysis of structural 
controlled instability; tunnel ground condition; methods of drilling and blasting; excavation systems for 
large opening; supports design 
239-503 3(3-0-6) 
วิศวกรรมทรัพยากร 
(Resources Engineering) 
 ชนิดของทรัพยากร การใช้ทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างใหม่ได้ ลักษณะของทรัพยากร การประเมินทรัพยากร การ
เลือกใช้เทคนิคกระบวนการแต่งแร่ท้ังทางกายภาพและเคมี กระบวนการในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ 
 Types of resources; non-renewable resources utilization; resources characterization; resources 
evaluation; selection of processing technology coverage of mineral processing principles and mineral 
chemistry; processes of improvement of material quality and process design 
 
239-504 3(3-0-6) 
การรังวัดขั้นสูงในงานเหมืองแร่ 
(Advanced Mine Surveying) 

การประยุกต์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในงานรังวัดสําหรับเหมืองแร่ โฟโตแกรมเมตรี ไลดาร์ จีพี เอส จีเอ็นเอสเอส 
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือการรังวัดและการประมวลผล การขึ้นรูป 3 มิติของภูมิประเทศ 
การหาพ้ืนท่ีและปริมาตร การทําระบบภูมิสารสนเทศของพ้ืนท่ีการทําเหมือง 
 Application of new technology for mine surveying,photogrammetry; LIDAR (Light Detec- tion and 
Ranging); GPS (Global Positioning System); GNSS (Global Navigation Satellite System), and other 
technologies, using with specific computer software for surveying and computations, 3D moldelling of 
topographic, area and volume calculation; GIS (Geographic information System) of mining area 
    
239-505 3(3-0-6) 
วิศวกรรมความลาดหิน 
(Rock Slope Engineering) 

กลไกและการวิเคราะห์การพิบัติความลาด แบบระนาบ แบบรูปวงกลม แบบรูปลิ่ม และแบบคะมํา การออกแบบ
ความลาดและเสริมกําลังป้อนกันการเลื่อนไถล 
 Mechanics and analysis of slope failure, plane, wedge, circular, and toppling failure; design of 
slope and reinforcement to prevent sliding 



     
239-506 3(3-0-6) 
ธรณีพิบัติภัยและการบรรเทา 
(Geohazards and Mitigation) 
 ระบบและวัฏจักรโลก โครงสร้างและวัสดุโลก แผ่นดินไหว การปะทุภูเขาไฟ สึนามิ แผ่นดินถล่ม และมวลเคลื่อนท่ี 
การยุบตัว น้ําท่วม พิบัติภัยจากมหาสมุทรและภูมิอากาศ และผลกระทบจากอุกาบาต 
 Earth systems and cycles; earth structure and materials; earthquakes; volcanic eruptions; 
tsunamics; landslides and mass wasting; subsidence; floods; hazards of ocean and weather, and meteorite 
impacts 
 
239-507 3(3-0-6) 
วัสดุก่อสร้างดินและหิน 
(Soil and Rock Construction Materials) 
 วัสดุหินแข็ง ทรายและกรวด วัสดุผิวทางธรรมชาติ การระเบิดและบดหิน การคัดขนาดและกระบวนการ การทดสอบ
พ้ืนคันทางและมวลรวม วัสดุคอนกรีตและการออกแบบผสม ผิวลาดยางมะตอยและน้ํายาง การถมและบดดิน วัสดุและการ
ออกแบบผิวทาง หินถมและหินรองหมอนรถไฟ หินกันคลื่น หินประดับ วัสดุหินปูนและวัสดุประสาน ดินทําอิฐ วัสดุของเสีย 
วัสดุพลอยได้และวัสดุสังเคราะห์ การปรับปรุงและซ่อมคันทาง การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูสภาพเหมืองหิน 
 Hard rock materials, sand and gravel, natural pavement materials; blasting and crushing, sizing 
and processing, aggregate and roadbase testing; concrete materials and mix design; asphalt and 
bituminous surfacing, earthfill and compaxtion; pavement materials and design, rockfill and blallast; wave 
protection stone, dimenstone stone; limestone and cementitious materials, brick clays, wastes, by-
product and synthetic materials; stabilization and pavement renovation; management; quarry reclamation 
 
239-508 3(3-0-6) 
กระบวนการแต่งแร่ขั้นสูง 
(Advanced Mineral Processing) 
 เทคโนโลยีการลดขนาดแร่ข้ันสูง แต่งแร่ทางกายภาพข้ันสูง กระบวนการลอยแร่ข้ันสูง การแต่งแร่ทางเคมี การแต่ง
แร่ด้วยกระบวนการทางจุลชีพ 
 Advanced comminution technology; Advanced physical mineral processing; Advanced flotation 
process; Chemical mineral processing; Mineral processing via microbial process 
 
239-509 3(3-0-6) 
กระบวนการแต่งแรท่องคํา 
(Gold Ore Processing) 
 ภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคํา เงิน และทองแดง แหล่งแร่และวิทยาแร่ของทองคํา เงิน ทองแดง 
และแร่ประกอบ การแต่งแร่ทองคําข้ันต้น เคมีพ้ืนผิวด้านการลอยแร่ ทฤษฎีการลอยแร่ จลนศาสตร์การลอยแร่ กรณีตัวอย่าง
เร่ืองการลอยแร่ในการทําเหมืองทองคํา เงิน และทองแดง หลักการทางไฟฟ้าเคมีเกี่ยวกับการละลายแร่ กระบวนการไซยาไนด์ 
สําหรับสินแร่ทองคํา เงิน และทองแดง หลักการทางไฟฟ้าเคมีเกี่ยวกับการละลายแร่ กระบวนการไซยาไนด์ สําหรับสินแร่



ทองคํา และทองแดง การกระนายของเวลาคงค้าง จลนศาสตร์การละลายแร่ทองคํา กระบวนการละลายแร่ท่ีไม่ใช้ไซยาไนด์ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุม กรณีศึกษา 
 Overview on gold silver and copper mining industry; ore deposit and mineralogy of gold, silver, 
copper and associated minerals; preconcentration of gold ore; surface chemistry of flotation; flotation 
theory; flotation kinetics; case studies on flotation in gold, silver and copper mining; electrochemistry of 
leaching; gold silver and copper ore cyanidation; residence time distribution; kinetics of gold ore 
dissolution; non-cyanide leaching processes; environmental impacts and controls; case studies 
   
239-511 3(3-0-6) 
แบบจําลองพลวัตระบบเพ่ือการทําเหมืองและการจัดการทรัพยากรธรณี 
(System Dynamics Model for Mining and Mineral Resources Manag) 
 ความเข้าใจทฤษฎีระบบและพลวัตระบบ แผนภาพวงจรเหตุผล ผลสะท้อนกลับของระบบ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ตัวแปร เพ่ือสร้างแบบจําลอง เรียนรู้การสร้างแบบจําลองพลวัตระบบข้ันต้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการสร้างแบบจําลองพลวัตระบบในงานเหมืองแร่และการจัดการทรัพยากรธรณี 
 Understanding System and System Dynamics Theory; Causal Loops Diagrams; Feedback Loops; 
Analysis and Synthesis of Model Variables; Learning Basic of System Dynamic Model Development; 
Applied Computer Application for System dynamics Model Development in Mining and Mineral Resources 
Management 
  
239-520 3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 
(Special Topics in Mining Engineering I) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 Special topics and current interesting topics in mining engineering 
 
 
239-521                                        3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 2 
 (Special Topics in Mining Engineering II) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 Special topics and current interesting topics in mining engineering 
 
239-522                                        3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3 
 (Special Topics in Mining Engineering III) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 Special topics and current interesting topics in mining engineering 
 



239-531                                         3(3-0-6) 
พฤติกรรมทางกลของวัสดุขั้นสูง 
(Advanced Mechanical Behavior of Materials) 
 การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกและพลาสติก การแตกหัก การคบและการล้า กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงกลของ
วัสดุวิศวกรรม โลหะและโลหะผสม พอลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม และวัสดุชีวภาพ 

Elastic and plastic deformation, fracture, creep and fatique; case studies related to mechanical 
behavior of engineering materials, metals and alloys, polymers, ceramics, composites, and bio-materials 
 
239-532                                         3(3-0-6) 
โลหกรรมกายภาพขั้นสูง 
(Advanced Physical Metallurgy) 
 พันธะ ผลึก และความบกพร่องในผลึก อิทธิพลของความบกพร่องและอันตรกริยาท่ีมีต่อโครงสร้างจุลภาค 
ของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ความสมดุลของเฟสและการเปล่ียนเฟส จลนศาสตร์ของการ
เปลี่ยนแปลง 

Bonding; crystals and defects; the role of defects and their interactions with the microstructure of 
materials; relationships between structure and resultant properties; phase equilibria and phase 
transformation; kinetics of phase transformations 
 
239-533                                         3(3-0-6) 
กระบวนการผลิตวัสดุและการเลือกวัสดุขั้นสูง 
(Advanced Materials Processing and Materials Selection) 
 การเลือกวัสดุและการประยุกต์ กรณีศึกษาท่ีเลือกจากงานปฏิบัติทางวิศวกรรม วิธีการศึกษาย้อนรอยการผลิต 
 Materials selection and applications, case studies selected from engineering practice; reverse 
manufacturing methodology 
 
239-534                                         3(3-0-6) 
อุณหพลศาสตร์ขั้นสงูของวัสดุ 
(Advanced Thermodynamics of Materials) 
 กฎของอุณหพลศาสตร์ของระบบที่เป็นแก๊ส ของเหลว ของแข็งและผลึก ความสมดุล และความเสถียรภาพของ
ระบบ การนําความรู้ทางอุณพลศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงในทางปฏิบัติ  
 Laws of thermodynamics of gas, liquid, solid and crystalline systems; Phase equilibria and phase 
stability systems; applications of thermodynamics theory to real problems 
 
239-535                                         3(3-0-6) 
โลหกรรมวัสดุผง 
(Powder Metallurgy) 
 การเตรียมโลหะผงด้วยวิธีต่างๆ กระบวนการ   โลหกรรมวัสดุผง การขึ้นรูป และการอบผนึกและการประยุกต์ 



 Preparation of metallic powder by various methods; processes in powder metallurgy, forming and 
sintering, and applications 
 
239-536                                         3(3-0-6) 
การหล่อโลหะขั้นสูง 
(Advanced Metal Casting) 
 หลักการของโลหกรรมและวิศวกรรมท่ีประยุกต์ในโรงหล่อและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคข้ันสูงในการหล่อ
โลหะ 
 Metallurgical and engineering principles, foundry and related industries; advanced techniques for 
metal casting 
 
239-537                                         3(3-0-6) 
การเชื่อมและการเชื่อมต่อขั้นสูง 
(Advanced Welding and Joining) 
 เทคโนโลยีก้าวหน้าใหม่ทางด้านการเชื่อมและเชื่อมต่อวัสดุ การบัดกรี การเชื่อม และการเชื่อมต่อยึดระหว่างวัสดุ
ชนิดเดียวกันและระหว่างวัสดุต่างชนิดกัน ความแข็งแรงของรอยเช่ือมต่อ การวิเคราะห์และทดสอบรอยเชื่อมต่อ 
 Advanced technology in welding and joining, soldering and brazing; welding and joining between 
the same and different types of materials; joining strength; analysis and joints test 
 
239-538                                         3(3-0-6) 
วิศวกรรมผิว 
(Surface Engineering) 
 อุณหพลศาสตร์ของผิว การแพร่ อันตรกิริยาทางเคมีของการออกซิเดชัน การกัดกร่อน และจลนศาสตร์ของการซึม
ซับ เทคนิคการป้องกันและปรับปรุงผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิวพลาสม่า กระบวนการเคลือบ
สมัยใหม่ เทคนิคการวิเคราะห์ผิวเคลือบและการยึดเกาะ ไตรโบโลยี 
 Thermodynamics of surfaces; diffusion; chemical interactions of oxidation, corrosion and 
absorption kinetics; surface coating technology; plasma coating technology; novel coating process; surface 
coating analytical techniques and adhesion; tribology; case study 
 
239-539                                        3(3-0-6) 
กระบวนการและสังเคราะห์วัสดุขั้นสูง 
(Processing and Synthesis of Advanced Materials) 
  กระบวนการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของโลหะและเซรามิก การผลิตวัสดุผสมยูเทกติกท่ีอย่างเป็นทิศทาง การสังเคราะห์
ด้วยการเผาไหม้ การสังเคราะห์เซรามิกด้วยวิธีซอส-เจล โลหะผสมเชิงกล การสังเคราะห์ด้วยคลื่นกระแทก และกระบวนการ 
เทคนิคของฟิล์มบาง การเคลือบด้วยเลเซอร์ การผสมด้วยลําอิเล็กตรอน โมเลกูลาบีมอิพิแทกซี กระบวนการซูเปอร์พลาสติก 
 Rapid solidification processing of metals and ceramics; production of composites; directionally 
solidified eutectics; combustion synthesis; synthesis; sol-gel synthesis of ceramics; mechanical alloying; 



shock-wave synthesis and processing; thin film techniques; laser glazing; electron beam mixing; molecular 
beam epitaxy; superplastic processing 
 
239-540                                         3(3-0-6) 
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ 
(Synthesis of Inorganic Materials) 
 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง การก่อเกิดของแข็งจากแก๊ส จากสารละลาย และจากการ
หลอมเหลว การสังเคราะห์วัสดุพรุน การสังเคราะห์วัสดุนาโน 
 Synthesis of inorganic materials by solid reaction, formation of solids from the gas phases, 
solutions and melts; Synthesis of porous materials; Synthesis of nanomaterials 
 
 
239-541                                         3(3-0-6) 
วัสดุสําหรับการประยุกต์ทางก่อสร้าง 
(Materials for Construction Applications) 
 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุธรรมชาติท่ีประยุกต์ในการก่อสร้างปัจจุบันและนวัตกรรมใหม่ 
ความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างกบัสมบัติในการออก แบบการก่อตัวและหากลไกความพิบัติของวัสดุ สภาพความคงทนของผิว
วัสดุก่อสร่าง การใช้สารผสมเพิ่มในวัสดุ การนําของท้ิงจากอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง การใช้สารผสมเพิ่มในวัสดุ 
การนําของท้ิงจากอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยสําคัญในการออกแบบหรือพัฒนาผลิตอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง 
การทําวัสดุท่ีจรรโลงสิ่งแวดล้อม 
 Investigation of physical and mechanical properties of nature materials in current and creative for 
construction applications; structure-property relationships in the context of setting design and determined 
failure mechanisms; durability of construction materials surface; dosing of mineral admixture in 
construction materials; waste or reused materials from industrial productions mixed in construction 
materials processing; special design parameters used for the manufacture of construction materials; green 
materials 
 
239-542                                         3(3-0-6) 
วิศวกรรมเซรามิกขั้นสูง 
(Advanced Engineering Ceramics) 
 เซรามิกข้ันสูง กระบวนการของเซรามิกข้ันสูง การเชื่อมต่อเซรามิก การทดสอบสมบัติแบบทําลายและไม่ทําลาย 
เซรามิกสําหรับเคร่ืองมือตัด เคร่ืองบินและกระสวยอวกาศ วัสดุชีวการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองยนต์ ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุ
เกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม วัสดุผสม เซรามิกข้ันสูง วัสดุเคลือบ เซนเซอร์และแอคจูเอเตอร์ และอิฐทนไฟ 
 Advanced engineering ceramics; processing of advanced ceramics; structural design; joining of 
advanced ceramics; destructive and non-destructive testing; ceramics for cutting tools, airplane and space 
shuttle, biomedical materials, electronic, automotives, catalysts, materials related to energy and 
environment; advanced ceramic matrix composites; coating materials; sensors and actuators; refractory 
 



239-543                                         3(3-0-6) 
วิทยากระแสของของไหลพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymeric Fluids) 
 วิธีในห้องปฏิบัติการในการหาค่าสมบัติทางวิทยากระแสของพอลิเมอร์หลอม สารละลายพอลิเมอร์และวัสดุยืดหยุ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและพฤติกรรมการไหล ทฤษฎีของของไหลวิสโคอิลาสติก ท่ีประยุกต์สําหรับการอัดรีดข้ึนรูป 
กระบวนการข้ึนรูปเส้นใยและฟิล์ม โครงสร้างท่ีพัฒนาข้ึนในระหว่างกระบวนการ 
 Experimental methods of determination of rheological properties of polymer melts, polymer 
solutions and elastomers; structure-flow behavior relationships 
 
239-544                                         3(3-0-6) 
พอลิเมอร์ผสม 
(Polymer Blends) 
 อุณหพลศาสตร์ของการผสมกันได้ และความ สัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์ประกอบ สารช่วยผสมให้เข้ากันได้ 
ข้ันตอนของการผสม สมบัติเชิงกลและความ สัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ 
 Thermodynamics of miscibility and relationship to structure of components; Compatibilizing 
agents; Blending procedures; Mechanical properties and structure property relationships 
 

239-545                                         3(3-0-6) 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม 
(Structure and Properties of Composite Materials) 
 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสมที่มีเมทริกซ์เป็นพอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก การปรับแต่งสมบัติด้วยการออกแบบ
วัสดุผสม 
 Structure and properties of composites; polymer, meal and ceramic matrices; composites 
tailoring of properties by composite design 
 
239-546                                         3(3-0-6) 
วิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง 
(Advanced Polymer Engineering) 
 ทรานซิชันของโครงสร้างพอลิเมอร์ สมบัติทางแสง สมบัติเชิงกล พฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของวัสดุยืดหยุ่นและ
พลาสติก พฤติกรรมของความเครียด 
 Transitions of polymer structure; optical properties; mechanical properties: viscoelastic behavior 
of elastomers and plastics; strain behavior 
 
239-547                                         3(3-0-6) 
วิศวกรรมยาง 
(Rubber Engineering) 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง การประยุกต์ใช้งาน การคอมพาวนด์และการวัลคาไนซ์ยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง 
สภาพยืดหยุ่น สมบัติยางและการทดสอบ การวิเคราะห์และการออกแบบ 



 Rubber science and technology; applications; compounding and vulcanizing of rubbers; rubber 
processing; elasticity; rubber properties and testing; analysis and design 
 
239-548                                         3(3-0-6) 
วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน 
(Nanomaterials and Applications) 
 วัสดุนาโน การผลิตวัสดุนาโน วัสดุนาโนชนิดต่างๆ สมบัติต่างๆ ของวัสดุนาโน การประยุกต์ใช้งาน วัสดุนาโน 
 Nanomaterials; synthesis and fabrication of nanostructures; types of nanomaterials; various 
properties of namomaterials; applica- tions of nanomaterials 
 
239-549                                         3(3-0-6) 
การสังเคราะห์วัสดุนาโน 
(Synthesis of Nanomaterials) 
 เทคนิคและการควบคุมกระบวนการสําหรับการสังเคราะห์วัสดุนาโนด้วยเทคนิคทางเคมีและทางกายภาพ ไมโคร
อิมัลชัน ไพโรไลซิส ฟอร์สไฮโดรไลซิสและการตกตะกอนร่วมทางเคมี โซล-เจล การตกสะสมของไอทางเคมี วิธีแอโรซอล การ
ตกสะสมไอของไอทางกายภาพ เลเซอร์อะเบลชัน อิเล็กโทรสปินนิง ไฮโดรเทอร์มอล 
 Techniques and processing for synthesizing nanomaterials by or via chemical and physical 
techniques, microemulsion, pyrolysis, forced hydrolysis and chemical opercipitation, sol-gel, chemical 
vapor deposi –tion, aerosol method, physical vapor deposition, laser ablation, electrospinning, 
hydrothermal 
 
239-550                                         3(3-0-6) 
การผลิตและสิ่งประดิษฐ์ระดับนาโน 
(Nanoscale Fabrication and Devices) 
 วิธีต่างๆ สําหรับการผลิตโครงสร้าง   และสิ่ง ประดิษฐ์ระดับนาโน เทคนิคแบบ “บนและล่าง” และแบบ “ล่างข้ึน
บน” สิ่งประดิษฐ์ระดับนาโนแบบต่างๆ    มูลฐานทางฟิสิกส์ เคมี และทางวัสดุศาสตร์ของการผลิตระดับนาโน เทคโนโลยิโธก
ราฟฟี โฟโตลิโธกราฟฟี อิเล็กตรอลิโธกราฟฟี เอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี แสกนนิงโพรบ ซอฟท์ลิโธกราฟฟี และนาโนอิมพรินติง 
แพทเทิร์นทราน สเฟอร์ เซลฟ์แอสเซมบลี โพรแซสอินทิเกรชัน 
 Different approaches for creating nanostructures and nanodevices, “top down” and “bottom up” 
techniques; nanoscale devices; fundamental physical, chemistry and materials science of nanofabrication; 
lithography technologies; photo lithography, electron beam lithography, x-ray lithography, scanning probe, 
soft lithography and nanomimprinting; pattern transfer; self-assembly; process integration 
 
239-551                                         3(3-0-6) 
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะระดับนาโน 
(Nanoscale Characterization) 
 เทคนิคหลายแบบในการวิเคราะห์คุณลักษณะ เฉพาะระดับนาโน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม กล้องจุลทรรศ์สแกน
นิงทันเนลลิง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด กล้องจลุทรรศนอิ์เล็กตอนแบบส่องผ่าน เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนส



เปกโตรสโคปี และการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผ่านผลึกสเปเชียลเรโซลูชัน ข้อกําหนดการตรวจจับ การเตรียมชิ้นงาน 
และการนําแต่ละเทคนิคไปประยุกต์ใช้งาน 
 Various nanocharacgerization techni- ques; atomic force microscopy (AFM), scanning tunneling 
microscopy (STM), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), x-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), and x-ray crystal diffraction analysis; special resolution; detection limit; 
sample preparation; areas of application of each techniques 
 

239-552                                         3(3-0-6) 
เทคโนโลยีท่อนาโนคาร์บอนและกราฟีน 
(Carbon Nanotube and Graphene  
Technologies) 
 โครงสร้างผลึกและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของท่อนาโนคาร์บอนและกราฟิน การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนและก
ราฟีน การวิเคราะห์คุณลักษณะและการทดสอบสมบัติต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุท่ีมีท่อนาโนคาร์บอนและกราฟีนเป็น
องค์ประกอบ 
 Crystal and electronic structures of carbon nanotubles and graphenes; characteri- zation and 
properties testing; application of carbon nanotubes and grapheme containing materials 
 
239-553                                         3(3-0-6) 
วัสดุขั้นสูงและวัสดุฉลาด 
(Advanced Materials and Smart Materials) 
 เทคโนโลยีวัสดุข้ันสูง การจัดแบ่งกลุ่มวัสดุข้ันสูง โลหะข้ันสูง เซรามิกข้ันสูง พอลิเมอร์ข้ันสูง วัสดุแม่เหล็ก วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุทางแสงระดับนาโน วัสดุระดับนาโนของฟิล์มบาง วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโน วัสดุนาโนคอมพอสิต 
วัสดุฉลาด (วัสดุเพียโซอิเล็กทริก และวัสดุจํารูป) 
 Advanced materials; classification of advanced materials; advanced metals; advanced ceramics; 
advanced polymers; magnetic, electronic and optical nanomaterials; nano- materials thin films; catalytic 
nanomaterials; nanocomposites; smart materials (piezoelectric materials and shape memory alloys) 
 

239-570                                         3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุ 1 
(Special Topics in Materials Technology I) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีวัสดุ 
 Special topics and current interesting topics in materials technology 
 

239-571                                         3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุ 2 
(Special Topics in Materials Technology II) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีวัสดุ 
 Special topics and current interesting topics in materials technology 
 



239-572                                         3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุ 3 
(Special Topics in Materials Technology III) 
 หัวข้อพิเศษและหัวข้อท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ในเทคโนโลยีวัสดุ 
 Special topics and current interesting topics in materials technology 
 
หมวดวิทยานิพนธ์ 
239-890                                        36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in mining and materials engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper 
form 
 
239-891                                        18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in mining and materials engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper 
form 
 
239-990                                        48(0-144-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in mining and materials engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper 
form 
 
239-991                                        36(0-108-0) 



วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in mining and materials engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper 
form 
 
239-992                                        48(0-144-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบยีนและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in mining and materials engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper 
form 

 
 
 

  


