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ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
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 ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Mining and Materials Engineering)  
 ช่ือยอ่ Ph.D. (Mining and Materials Engineering) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ มุ่งผลิตนกัวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความช านาญ
ขั้นสูง โดยมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น (Progressivism) เนน้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยเฉพาะการใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้ ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ซ่ึงมีความรู้พ้ืนฐานทั้ง
ทางดา้นเทคโนโลยีเหมืองแร่และเทคโนโลยีวสัดุ และมีความรู้เชิงลึกในแต่ละดา้นของงานวิจยัท่ีสนใจและศึกษา สามารถ
เรียนรู้ รู้จกัวิเคราะห์และการประยกุตด์ว้ยตนเอง รวมถึงความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ ทั้ง
ดา้นเหมืองแร่และวสัดุ สามารถสร้างผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล มีความพร้อม
ส าหรับเป็นนักวิจัยท่ีเช่ียวชาญหรือเป็นอาจารยท่ี์พึ่ งทางวิชาการขององค์กรท่ีตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและ
เช่ือมโยงความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมการมีจรรยาบรรณทางวิชาการด้านเหมืองแร่และวสัดุ และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย  
PLO 2 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
PLO 3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการเพ่ือการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
PLO 4 ส่ือสารและน าเสนอทางวชิาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
PLO 5 บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมส าหรับ

อุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และระบบราง หรือการแพทย ์หรือเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร 
PLO 6 ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัในการแกไ้ขปัญหาส าหรับอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และระบบราง หรือการแพทย์

หรือเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร โดยค านึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั   9 หน่วยกติ 

200-501 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
 Research Methodology in Engineering   
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1(0-2-1) 
 Seminar in Engineering    
238-610 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุขั้นสูง       3((3)-0-6) 
 Advanced Environmental Management in the Mineral and Material Industries   
238-630 การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ  3((3)-0-6) 
 Materials Characterization 
238-781* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  5(0-10-5) 
 Seminar in  Mining and Materials Engineering 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  7(0-14-7)  
 Seminar in  Mining and Materials Engineering 
   
หมายเหตุ * วชิา 200-502 สมัมนาทางวศิวกรรม และวชิา 238-781  สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ หรือ 
                   วชิา 238-782  สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน  
                    แบบไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) และไดรั้บสญัลกัษณ์ S           
 
หมวดวชิาบังคบัเลือก  3   หน่วยกติ 
238-603** วศิวกรรมทรัพยากรขั้นสูง     3((3)-0-6) 
 Advanced Resources Engineering 
238-633**กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Materials Processing and Materials Selection 
 
 หมายเหตุ ** นกัศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานดา้นเหมืองแร่ ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 238-633  และนกัศึกษาท่ีมีความรู้ 
                      พ้ืนฐานดา้นวสัดุ  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 238-603  
 

2. หมวดวชิาเลือก                        แบบ 2.1    3 หน่วยกติ 
                                                                                                                    แบบ 2.2               12 หน่วยกติ 

238-601 เทคโนโลยกีารระเบิดขั้นสูง                       3((3)-0-6) 
 Advanced Blasting Technology  
238-602 การขดุในงานใตดิ้นขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Underground Excavation 
238-608 กระบวนการแต่งแร่ขั้นสูง                        3((3)-0-6) 
 Advanced Mineral Processing 
 



238-631 พฤติกรรมทางกลของวสัดุขั้นสูง                 3(3-0-6) 
 Advanced Mechanical Behavior of Materials 
238-637 การเช่ือมและการเช่ือมต่อขั้นสูง                     3((3)-0-6) 
 Advanced Welding and Joining 
238-639 กระบวนการและการสงัเคราะห์วสัดุขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Processing and Synthesis of Advanced Materials 
238-642 วศิวกรรมเซรามิกขั้นสูง                             3((3)-0-6) 
 Advanced Ceramics Engineering  
238-646 โครงสร้างและสมบติัของพอลิเมอร์ขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Polymer Structure and Properties 
238-648 วสัดุนาโน การสงัเคราะห์และการประยกุตใ์ชง้าน  3((3)-0-6) 
 Nanomaterials: Synthesis and Applications 
238-680 การเตรียมตน้ฉบบับทความวจิยั  3((3)-0-6) 
 Manuscript preparation 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์                                                 แบบ 1.1    48 หน่วยกติ 
                                                                                                                    แบบ 1.2               72 หน่วยกติ 
                                                                                                                    แบบ 2.1               36 หน่วยกติ 
                                                                                                                    แบบ 2.2               48 หน่วยกติ 

238-990 วทิยานิพนธ์   48(0-144-0)
 Thesis   
238-991 วทิยานิพนธ์   72(0-216-0)
 Thesis   
238-992 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis 
238-993 วทิยานิพนธ์   48(0-144-0)
 Thesis 
   
หมายเหตุ   รายวชิา 238-990 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1.1 
                  รายวชิา 238-991 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1.2 
                  รายวชิา 238-992 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2.1 
                  รายวชิา 238-993 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 2.2 
หมายเหตุ    นกัศึกษาระดบัปริญญาโทสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกในระดบัปริญญาเอกได ้ 
                   นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาเลือกอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษา 
                   อ่ืนๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
                   ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก1  แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถเลือกเรียนรายวชิาต่างๆ ท่ีเปิดสอนทั้งใน
หลกัสูตรน้ีและนอกหลกัสูตรไดต้ามความเหมาะสม  โดยไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

                                                                      แบบ 1.1                                                      48  หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-990   วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-990   วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-990   วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-990 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
238-781* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่3   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-990 วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781*สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-990 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
238-781* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



                                                                      แบบ 1.2                                                      72  หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1  
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-991 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่3   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่4   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-991   วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
238-782* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 



                                                                     แบบ 2.1                                                     51  หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1  
238-781*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
200-501     ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
238-630     การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 3 หน่วยกิต 
238-6xx     วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-992 วทิยานิพนธ์   4 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1 หน่วยกิต 
238-510 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 3 หน่วยกิต 
238-603 วศิวกรรมทรัพยากรขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
หรือ 
238-633 กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
  
ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-992     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-992     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่3   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-992     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-992     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-781*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 
 
 



                                                                     แบบ 2.2                                                     72  หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1  
238-782*  สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
200-501    ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
238-630    การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 3 หน่วยกิต 
238-6xx    วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
238-6xx    วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1 หน่วยกิต 
238-610 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
238-603 วศิวกรรมทรัพยากรขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
หรือ 
238-633 กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
238-6xx    วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
238-6xx    วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-993     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-782*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-993     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-782*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่3   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-993     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-782*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-993     วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
238-782*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
 
 



ช้ันปีที ่4   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-993   วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-993   วทิยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 
 



ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤติกรรมการมี
จรรยาบรรณทางวชิาการดา้น
เหมืองแร่และวสัดุ และมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1) ใหค้วามส าคญัของการเคารพตนเอง
และผูอ่ื้นในเชิงวชิาการ ไม่ลอกเลียน
ผลงานผูอ่ื้น และมีการตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์
2) อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
ทุกวชิา และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา
3) มอบหมายงานภายใตก้รอบเวลาท่ี
ก าหนด

1) ประเมินจากการส่งงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
2) ประเมินการคดัลอกผลงานเชิง
วชิาการดว้ยระบบ Turnitin
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ
4) ประเมินจากความรับผดิชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และการเขา้
ร่วมกิจกรรม

PLO2 สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี 

1) จดัใหมี้การเรียนรู้การท างานร่วมกนัใน
กลุ่มวจิยัเครือข่าย
2) จดัใหมี้กิจกรรมน าเสนอและอภิปราย
ร่วมกนัในแต่ละรายวชิา ทั้งแบบกลุ่มและ
เดียว

1) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัศึกษาโดยอาจารยใ์นกลุ่มวจิยั
เครือข่าย

PLO3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ
เพ่ือการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ท ารายงาน

คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี

น่าเช่ือถือ โดยใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2) จดัการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหมี้การ

คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัมาช่วยแกไ้ข

ปัญหาในงานวจิยัดว้ยตนเองก่อนปรึกษา

อาจารย ์

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การตั้งโจทย์
เพื่อทา้ทายใหห้าค าตอบดว้ยตนเอง

1) ประเมินจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ

PLO4 ส่ือสารและน าเสนอทาง
วชิาการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การน าเสนอ
งานหนา้ชั้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
โดยใชอุ้ปกรณ์และส่ือน าเสนอท่ีทนัสมยั
2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การอภิปราย
ภายในและนอกชั้นเรียน
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไปน าเสนอ
ผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติ

1) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายผลงานในชั้นเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม
3) ประเมินจากการเขียนผลงานเชิง
วชิาการ

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 บูรณาการองคค์วามรู้ดา้น
วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือ
นวตักรรมส าหรับอุตสาหกรรม
ดา้นโลจิสติกส์และระบบราง 
หรือการแพทย ์หรือเทคโนโลยี
การส ารวจทรัพยากร 

1) น านกัศึกษาไปดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรม New S-Curve 
2) มอบหมายงานและกรณีศึกษาใน
รายวชิาต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนทกัษะการคิด การ
ประยกุต ์และการแกปั้ญหา 
3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม New  
S-Curve 
4) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การกระตุน้
ใหคิ้ดต่อยอดงานวจิยั 

1) ประเมินจากรายงานโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 
2) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ 

PLO 6 ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิ
วจิยัในการแกไ้ขปัญหาส าหรับ
อุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และ
ระบบราง หรือการแพทย ์หรือ
เทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร 
โดยค านึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

1) จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัระเบียบวธีิ
วจิยั การออกแบบและด าเนินงานวจิยั 
2) มอบหมายงาน กรณีศึกษา การท า
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหมี้การคิดคน้ควา้ 
วางแผน ออกแบบการท างานวจิยัอยา่งเป็น
ระบบ 
3) ในการท าวทิยานิพนธ์เนน้ใหมี้การ
คน้ควา้หาความรู้และท าวจิยั เพื่อสร้าง
ฐานความรู้ท่ีจะต่อยอดไปสู่การพฒันาองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม 

1) ประเมินจากการสอบในแต่ละ
รายวชิา 
2) ประเมินจากรายงานโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์ 
4) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ระดบัปริญญาเอก

200-501 ระเบียบวธีิวจิยัด้านวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
Research Methodology in Engineering 
ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย ความรู้ทางสถิติของการวิจัยด้าน
วศิวกรรม ระเบียบวธีิการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั การบริหารงานวจิยั  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ  
1. อธิบายหลกัการระเบียบวธีิวจิยั
2. จดัท าและน าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์
3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ
Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; research objective; scope of

research; literature review; research proposal writing; statistical method for engineering research; research methodology; 
analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; research communication; 
research management 

Learning Outcome : Students are able to 
1. Explain the principle of research methodology
2. Prepare and present thesis proposal
3. Avoid plagiarism and cite sources correctly

200-502 สัมมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
Seminar in Engineering 
การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวขอ้ทางวิศวกรรมใน

สาขาวิชาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน การเขียน และการ
น าเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ าวชิา หรือคณาจารยส์าขาวชิา 
การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้สาขาวชิาเพ่ือมาแกปั้ญหา  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 

1. สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
2. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ
4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in engineering

program and related areas; participation in presentation and discussion in seminar in order to train research publication 
reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructors; presentation of knowledge application to 
solve problems  

Learning Outcome : Students are able to 
1. Literature review
2. Present the progress of research and related work

คําอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 



 3. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 4. Cooperate with others 
 
238-610 การจดัการส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Environmental  Management in the Mineral and Material Industries  
 เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการจัดการปัญหาและการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง และอุตสาหกรรมการแพทย ์ การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การบ าบัดน ้ าเสีย
อุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 
 2. วางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ท างานเป็นทีม  
 Advanced Technology for Environmental problems management and pollution control of mineral and material 
industries, logistic and railway industries, medical industries; industrial management; industrial wastewater treatment; air 
and noise pollution control 
            Learning outcomes : Students are able to 
 1. Use advanced technology for environmental problem solving from mineral and material  
                  industries 
 2. Planning efficiency of resource utilization 
 3. Literature review and present the report for environmental problem solution 
 4. Work as a team 
 
238-630 การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 3((3)-0-6) 
 Materials Characterization  
 อนัตรกิริยาระหวา่งตวัอยา่งและโพรบ กระบวนการฟลูออเรสเซนส์ การเกิดสญัญาณต่างๆ เทคนิควิเคราะห์การ
เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ เอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนต์ เทคนิคสเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนดว้ยรังสีเอกซ์ กลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สเปกโทรเมทรีรังสีเอกซ์แบบกระจายพลงังาน อิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส กลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม เคร่ืองวดัพ้ืนท่ีผิวและความพรุน หลกัการท างานและ
ขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือวเิคราะห์ การเตรียมตวัอยา่งช้ินงาน การอ่านและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายผลของอนัตรกิริยาระหวา่งตวัอยา่งและโพรบได ้ 
 2. อธิบายหลกัการท างานและการสร้างขอ้มูลของเคร่ืองมือวเิคราะห์ได ้ 
 3. เขา้ใจขีดความสามารถและขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือวเิคราะห์แต่ละชนิด 
 4. ตีความหมายและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ได ้
 5. เลือกใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
 6. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
 7. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ  



 Sample-probe Interaction, fluorescence process, generation of useful signals; X-ray diffractometer (XRD); X-
ray fluorescence (XRF); X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); scanning electron microscopy (SEM); energy 
dispersive X-ray spectroscopy (EDS); electron probe micro-analysis (EPMA); transmission electron microscopy (TEM); 
atomic force microscope (AFM); surface area and pore size analyzer (BET); working principles and limitations; specimen 
preparation; data analysis and interpretation 
            Learning outcomes : Students are able to 
 1. Describe the interaction between the sample and probe  
 2. Explain the working principle and data-generation process of each analytical technique  
 3. Understand the limitations of each analytical tool  
 4. Interpret and analyze the data gained from the use of analytical tools 
 5. Select an appropriate technique for sample characterization  
 6. Literature review and present the report for materials characterization 
 7. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-781 สัมมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  3(0-6-3) 
 Seminar in Mining and Materials Engineering   
 การคน้หาและการตีกรอบหัวขอ้วิจัยจากปัญหาวิจยัใหม่ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรม       
โลจิสติกส์และระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากร โดยการคน้ควา้จากห้องสมุดและ
แหล่งอ่ืนๆ การทบทวนเอกสารและการอา้งอิง การเสนอและอภิปรายประเด็นใหม่อยา่งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเขา้
ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิาฯ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 2. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
       4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
 Searching and scopping the research topic from new research problem in mining and materials engineering, 
logistic and railway industries, medical industries, surveying technology for resource; 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 
 Learning outcomes : Students are able to 
 1. Literature review for mining and materials engineering 
 2. Present the progress of research and related work for mining and materials engineering 
 3. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
              4. Cooperate with others 
 



238-782 สัมมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  7(0-14-7) 
 Seminar in Mining and Materials Engineering   
 การคน้หาและการตีกรอบหัวขอ้วิจยัจากปัญหาวิจยัใหม่ทางดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์และระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากร โดยการคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่ง
อ่ืนๆ การทบทวนเอกสารและการอา้งอิง การเสนอและอภิปรายประเด็นใหม่อยา่งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเขา้ร่วมฟัง
และอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิาฯ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 2. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
       4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Searching and scopping the research topic from new research problem in mining and materials engineering, 
logistic and railway industries, medical industries, surveying technology for resource; 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 
Learning outcomes : Students are able to 
 1. Literature review for mining and materials engineering 
 2. Present the progress of research and related work for mining and materials engineering 
 3. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
               4. Cooperate with others 
 
หมวดวชิาบังคบัเลือก 
238-603 วศิวกรรมทรัพยากรขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Resources Engineering  
 ท่ีมาของวสัดุในชีวิตประจ าวนั วฎัจกัรทรัพยากร เศรษฐกิจหมุนเวยีน ขีดจ ากดัการเติบโตและสมดุลการจดัการ
ทรัพยากร แบบจ าลองพลวตัระบบโลก 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายท่ีมาของวสัดุในชีวติประจ าวนัได ้
 2. อธิบายวฏัจกัรทรัพยากรและเศรษฐกิจหมุนเวยีนได ้
 3. เขา้ใจขีดจ ากดัการเติบโตและสมดุลการจดัการทรัพยากร 
 4. สร้างสถานการณ์จ าลองในการจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการจดัการทรัพยากร 
 6. ท างานเป็นทีม 
 The origin of everyday materials; resources cycle; circular economy; limit to growth and resource 
management; world  dynamics model 
             Learning outcomes : Students are able to 
 1. Explain the origin of materials in everyday life 
 2. Describe the resources cycle and circular economy 



 3. Understand growth limits and resource management balance 
       4. Create suitable resources management scenarios 
 5. Literature review and present the report for resource management 
 6. Work as a team 
 
238-633   กระบวนการผลติและการเลือกวสัดุขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Materials Processing and Materials Selection  
 การเลือกและการประยกุตใ์ชว้สัดุและกระบวนการผลิตขั้นสูง การพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงส่ิงแวดลอ้ม 
กรณีศึกษาท่ีเลือกจากงานเชิงวศิวกรรมและงานวจิยัส าหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย ์  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. แกโ้จทยปั์ญหาจากกรณีศึกษาเร่ืองการเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตในการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้
 2. แกโ้จทยปั์ญหาจากกรณีศึกษาเร่ืองการเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตในการออกแบบผลิตภณัฑใ์นเชิง 
                      เศรษฐศาสตร์และเชิงส่ิงแวดลอ้มได ้
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการเลือกใชว้สัดุ 
 4. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Advanced Materials and Processes selection and application; economic and environmental considerations; 
case studies selected from engineering and research works for logistic and railway industries, medical industries 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Solve the problem from case studies on materials selection and manufacturing processes in the product  
                      design 
 2. Solve the problem from case studies on materials selection and manufacturing processes in the  
    economic and environmental product design 
 3. Literature review and present the report for materials selection 
 4. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
หมวดวชิาเลือก 
238-601 เทคโนโลยกีารระเบิดขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Blasting Technology การวางแผนและ 
 ทบทวนเทคโนโลยีการระเบิด การระเบิดเหมืองเปิดแบบเวน้ช่องลม  การระเบิดเพ่ืองานเสถียรภาพของบ่อ
เหมือง การระเบิดเพ่ือร้ือถอน งานวจิยัและความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยกีารระเบิด  กรณีศึกษา   
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการและออกแบบการระเบิดสมยัใหม่ ไดแ้ก่ การระเบิดแบบเวน้ช่องลม การระเบิดเพ่ืองาน 
     เสถียรภาพ การระเบิดเพ่ือร้ือถอน 
 2. คน้ควา้และเขา้ใจเทคโนโลยกีารระเบิดท่ีทนัสมยั 
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการออกแบบการระเบิด 
 4. ท างานเป็นทีม 
 Review on blasting technology; air deck blasting in open pit mines; blasting for pit stability purposes; 
demolition blasting;  research and new technology ; case studies 



 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Understand the principle and design for air deck blasting, blasting for pit stability purpose, demolition  
                      blasting 
 2. Review and analysis of new blasting technology  
 3. Literature review and present the report for blasting design 
 4. Work as a team 
 
238-602 การขุดในงานใต้ดนิขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Underground Excavation  
 การใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงของงานช่องเปิดใตดิ้น  การประเมินขอ้มูลทางธรณีวิศวกรรม การจ าแนกมวลรวม ก าลงั
เฉือนของความไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์ความไม่เสถียรภาพควบคุมดว้ยโครงสร้างก าลงัของหินและมวลหิน ปัจจยัของพ้ืน
งานอุโมงค ์วธีิการขดุเจาะและระเบิด ระบบการขดุในงานใตดิ้นขนาดใหญ่ การออกแบบค ้ายนั 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการขดุในงานใตดิ้น 
 2. สามารถวางแผนการขดุในงานใตดิ้น  
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการขดุในงานใตดิ้น 
 4. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Applied advanced technology of underground opening, evaluation 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 openings; supports design 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Applied advanced technology for underground excavation 
 2. To planning for underground excavation 
 3. Literature review and present the report for underground excavation 
 4. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-608 กระบวนการแต่งแร่ขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Mineral Processing  
 การชะละลายแร่ การแต่งแร่ด้วยกระบวนการทางจุลชีพ กระบวนการแต่งแร่ทองค า การแต่งแร่เชิงซ้อน การ        
รีไซเคิลขยะอิเลค็ทรอนิกส์  กรณีศึกษา 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

 1. เขา้ใจการชะละลายแร่ การแต่งแร่ดว้ยกระบวนการทางจุลชีพ กระบวนการแต่งแร่ทองค า การแต่งแร่เชิงซอ้น 
 2. เขา้ใจกระบวนการการรีไซเคิลขยะอิเลค็ทรอนิกส์ 
 3. แกปั้ญหากรณีศึกษา 
 4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานเทคโนโลยกีารแต่งแร่ 
 5. ท างานเป็นทีม 
 Ore leaching; Mineral processing via microbial process ; gold ore processing ; complexed ore processing ; 
electronic waste recycling ; case study 



 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Understand the principle of Ore leaching, Mineral processing via microbial process , gold ore processing,  
                      complexed ore processing 
 2. Understand the electronic waste recycling 
 3. Solve problems of case study 
 4. Literature review and present the report for mineral processing technologies    
 5. Work as a team 
 
238-631   พฤตกิรรมทางกลของวสัดุขั้นสูง 3(3)-0-6) 
 Adavanced Mechanical Behavior of Materials  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวสัดุ  ความสมดุลของเฟสและการเปล่ียนเฟส  การเปล่ียน
รูปแบบอิลาสติกและพลาสติก การแตกหัก การคืบและการลา้ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงกลของวสัดุวิศวกรรม 
โลหะและโลหะผสม  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการและทฤษฏี ชนิดของการเสียรูปของวสัดุ 
 2. ค  านวณหาสมบติัเชิงกลของวสัดุได ้เช่น มอดูลสัของสภาพยดืหยุน่ ขีดจ ากดัความลา้ และอตัราการคืบ 
      3. ประยกุตค์วามรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัสมบติัของวสัดุในงานวจิยัและการน าไปใชง้านได ้
 4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานพฤติกรรมทางกลของวสัดุ 
 5. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Relationships between structure and resultant properties; phase equilibria  and  phase  transformation; elastic 
and plastic deformation, fracture, creep and  fatigue; case studies related to  mechanical behavior of engineering materials, 
metals and alloys, polymers, ceramics, composites, and bio-materials 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Understanding the principles and theory for mechanical behavior of Materials, classify the materials  
                      deformation 
 2. Calculate the mechanical properties of materials sush as elastic modulus, fatigue limit,  creep rate 
 3. Apply the relationship between structure and properties of materials knowledge for the research and work 
 4. Literature review and present the report for mechanical behavior of materials 
 5. Cooperate with others 
 
238-637 การเช่ือมและการเช่ือมต่อขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Welding and Joining  
 เทคโนโลยีกา้วหน้าใหม่ทางดา้นการเช่ือมและเช่ือมต่อวสัดุ การบดักรี การเช่ือม และการเช่ือมต่อยึดระหว่าง
วสัดุชนิดเดียวกนัและระหวา่งวสัดุต่างชนิดกนั ความแข็งแรงของรอยเช่ือมต่อ การวิเคราะห์และทดสอบรอยเช่ือมต่อ การ
เช่ือมต่อวสัดุในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง  
ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายหลกัการ กรรมวธีิการเช่ือมโลหะสมยัใหม่แบบต่างๆ โดยเทคโนโลยกีา้วหนา้ 
 2. แกปั้ญหาการเช่ือมส าหรับโลหะสมยัใหม่เพ่ืองานวจิยัและวศิวกรรมขั้นสูง 



 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานเทคโนโลยกีา้วหนา้ใหม่ทางดา้นการเช่ือมวสัดุ 
 4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 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; materials joining in logistic and railway 
industries 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Explain the principles of latested welding technology  
 2. Solve the welding problems of  advanced  metals for research and engineering purposes 
 3. Literature review and present the report for advanced  technology  in materials welding  
 4. Cooperate with others  
 
238-639 กระบวนการและการสังเคราะห์วสัดุขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Processing and Synthesis of Advanced Materials  
             กระบวนการแข็งตวัอย่างรวดเร็วของโลหะและเซรามิก  การผลิตวสัดุผสมยูเทกติกท่ีอย่างเป็นทิศทาง การ
สงัเคราะห์ดว้ยการเผาไหม ้ การสังเคราะห์เซรามิกดว้ยวิธีซอล-เจล  โลหะผสมเชิงกล  การสงัเคราะห์ดว้ยคล่ืนกระแทก และ
กระบวนการ  เทคนิคของฟิล์มบาง   การเคลือบด้วยเลเซอร์  การผสมด้วยล าอิเล็กตรอน  โมเลกูลาบีมอิพิแทกซี  
กระบวนการซูเปอร์พลาสติก การเคราะห์วสัดุในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย ์  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายกระบวนการข้ึนรูปและสงัเคราะห์วสัดุขั้นสูง   
       2. เลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการผลิตวสัดุขั้นสูง 
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการสงัเคราะห์วสัดุ 
 4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Rapid  solidification  processing  of  metals  and  ceramics;  production  of  composites;  directionally  
solidified  eutectics;  combustion  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; materials systhesis for logistic and railway industries, medical industries 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Explain the forming process and synthesis of advanced materials                    
 2. Select the suitable process for advanced materials 
 3. Literature review and present the report for materials synthesis  
 4. Cooperate with others 
 
238-642 วศิวกรรมเซรามกิขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Ceramics Engineering   
 เซรามิกขั้นสูง กระบวนการของเซรามิกขั้นสูง การทดสอบสมบติัแบบท าลายและไม่ท าลาย      เซรามิกส าหรับ
เคร่ืองมือตดั เคร่ืองบินและกระสวยอวกาศ  วสัดุชีวการแพทย ์ อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองยนต์ ตวัเร่งปฏิกิริยา วสัดุเก่ียวกับ
พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม วสัดุผสมเซรามิกขั้นสูง วสัดุเคลือบ เซนเซอร์และ  แอคจูเอเตอร์ และอิฐทนไฟ  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 



 1. อธิบายกระบวนการผลิตเซรามิกขั้นสูง 
 2. เลือกใชก้ระบวนการผลิตเซรามิกขั้นสูงท่ีเหมาะสม 
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานกระบวนการผลิตเซรามิก 
 4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Advanced engineering ceramics; processing of advanced ceramics; destructive and non-destructive testing; 
ceramics for cutting tools, airplane and space shuttle, biomedical materials, electronics, automotives,  catalysts, materials 
related to energy and environment; advanced ceramic matrix composites; coating materials;  sensors and actuators; 
refractory 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Explain the advanced ceramic processing 
 2. Select an appropriate process for fabricating advanced engineering ceramics 
 3. Literature review and present the report for ceramic processing 
 4. Cooperate with others 
 
238-646 โครงสร้างและสมบัตขิองพอลเิมอร์ขั้นสูง   3((3)-0-6)
 Advanced Polymer Structure and Properties  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ในระดับอะตอมและระดับมหภาค การดัดแปร
โครงสร้างทางเคมีกับสมบติัท่ีได ้อิทธิพลของการดดัแปรโครงสร้างทางกายภาพกบัสมบัติท่ีได ้อิทธิพลสารเติมแต่งกับ
สมบติัท่ีได ้
            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ประยกุตค์วามรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัสมบติัของพอลิเมอร์กบังานวจิยัและการน าไปใชง้าน 
 2. แกปั้ญหาขอ้บกพร่องของพอลิเมอร์โดยการดดัแปรโครงสร้างทางเคมีหรือกายภาพได ้
 3. แกปั้ญหาเร่ืองผลของการใชข้องสารเติมแต่งท่ีไม่เหมาะสมต่อการดดัแปรสมบติัพอลิเมอร์ได ้
 4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการการดดัแปรโครงสร้างทางเคมีกบัสมบติัของพอลิเมอร์ 
 5. ท างานเป็นทีม 
 The correlation between the polymeric structure and properties in atomic and macroscopic level; chemical 
modification and its properties; physical modification and its properties; the effect of additives and properties 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Apply the composite material knowledge for the research and work 
 2. Correct the polymer defect by using the appropriate chemical and physical technique  
 3. Correct the effect of unmatched polymeric additive on the modified properties  
 4. Literature review and present the report for physical modification and its properties  
 5. Work as a team 
 
238-648 วสัดุนาโน การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6) 
 Nanomaterials: Synthesis and Applications  
 วสัดุนาโน สมบัติเด่นของวสัดุนาโน การสังเคราะห์วสัดุนาโนด้วยเทคนิคทางเคมีและทางกายภาพ การตก
เคลือบด้วยไอทางกายภาพ การตกเคลือบด้วยไอทางกายภาพ ไฮโดรเทอร์มอล โซล -เจล เทมเพลท วิธีการเผาไหม ้การ



ประยุกต์ใช้งานวสัดุนาโน ควอนตมัดอท นาโนซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมออกไซด์ วสัดุนาโนคาร์บอน วสัดุฉลาด 
(วสัดุเพียโซอิเลก็ทริก และวสัดุจ ารูป) 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

 1. อธิบายถึงตวัแปรส าคญัท่ีท าใหว้สัดุนาโนมีสมบติัท่ีแตกต่างกบัวสัดุขนาดใหญ่ (bulk materials) ได ้  
 2. อธิบายวธีิการผลิตวสัดุนาโนโดยใชก้ระบวนการการผลิตจากเลก็ไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเลก็ได ้
 3. อธิบายวธีิการสงัเคราะห์วสัดุนาโนในโครงสร้างท่ีก าหนดให ้โดยใชก้ระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพได ้
 4. บรรยายสมบติัเด่นและการประยกุตใ์ชง้านของวสัดุนาโนท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 5. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการการผลิตวสัดุนาโน 
 6. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Nanomaterials; properties; synthesis of nanostructures via chemical and physical techniques, physical vapor 
deposition, chemical vapor deposition, hydrothermal synthesis, sol-gel, template method, combustion method; 
applications of nanomaterials; quantum dot; zinc oxide and titanium oxide nanomaterials; nanocarbon; materials smart 
materials (piezoelectic materials and shape memory alloys)   
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Explain the main factors caused properties differences between nanomaterials and its bulk materials 
 2. Fabricate the given nanomaterials using either top-down or bottom-up process 
 3. Fabricate the given nanomaterials in a particular structure using either chemical or physical fabrication  
                      techniques 
 4. Describe the unique properties and main applications for the given nanomaterials 
 5. Literature review and present the report for synthesis of nanomaterials 
 6. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-680 การเตรียมต้นฉบับบทความวจิยั 3((3)-0-6) 
 Manuscript preparation  
 แนวคิด แนะน าเก่ียวกบัการเขียนร่างบทความวจิยั แนะน าโปรแกรมการจดัการบรรณานุกรมอยา่งเป็นระบบและ
การใชง้านโปรแกรม โครงสร้างบทความวิจยั หัวขอ้บทความ บทคดัยอ่ ค  าส าคญั บทน า วสัดุและวิธีการทดลอง การตรวจ
จ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ ผลการทดลอง การอภิปรายผล บทสรุป การอา้งอิง  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
        1. ร่างตน้ฉบบับทความวจิยัส าหรับตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติได ้
  2. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
  3. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
  Main ideas; Introduction to manuscript writing; introduction to EndNote program; manuscript structure, title, 
abstract, keywords, introduction, materials and experimental, materials characterization, results and discussion, 
conclusion, references  
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Prepare a draft manuscript for publication in an international journal. 
 2. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 3. Cooperate with others 



 
หมวดวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
238-990   วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. พฒันาองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 4. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Understand the process of research work 
 2. Analysis and draft the result of research work  
 3. Develop the new knowledge or innovation in mining and materials engineering 
       4. Appropriate presentation for research work  
       5. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
 6. Cooperate with others 
 
238-991   วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. พฒันาองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 4. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้



 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Understand the process of research work 
 2. Analysis and draft the result of research work  
 3. Develop the new knowledge or innovation in mining and materials engineering 
       4. Appropriate presentation for research work  
       5. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
 6. Cooperate with others 
 
238-992   วทิยานิพนธ์  36(0-108-0)
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. พฒันาองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 4. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
Learning outcomes: Students are able to  
 1. Understand the process of research work 
 2. Analysis and draft the result of research work  
 3. Develop the new knowledge or innovation in mining and materials engineering 
       4. Appropriate presentation for research work  
       5. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
 6. Cooperate with others 
 



238-993   วทิยานิพนธ์  48(0-144-0)
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. พฒันาองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 4. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
Learning outcomes: Students are able to  
 1. Understand the process of research work 
 2. Analysis and draft the result of research work  
 3. Develop the new knowledge or innovation in mining and materials engineering 
       4. Appropriate presentation for research work  
       5. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
 6. Cooperate with others 
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