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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ในภาคทฤษฎีและความ

ช านาญในภาคปฏิบติัทางดา้นวสัดุศาสตร์ขั้นสูงเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นวสัดุเซรามิก โลหะและวสัดุนาโน สามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั มีจรรยาบรรณ และจิตส านึกท่ีดีต่อองคก์ร 
PLO 2 อธิบายเก่ียวกบัวสัดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเนน้วสัดุเซรามิก โลหะและวสัดุนาโน 
PLO 3 แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยทางดา้นวสัดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวสัดุเซรามิก โลหะและวสัดุนาโน โดยใช้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
PLO 4 บูรณาการความรู้เพ่ือพฒันางานวจิยัทางดา้นวสัดุศาสตร์ขั้นสูง โดยเนน้วสัดุเซรามิก โลหะและวสัดุนาโน 
PLO 5 ปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ีในการท างานเป็นทีมในบทบาทของผูน้ าและผูต้าม 
PLO 6 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานทางดา้นวสัดุศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                36  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร  

  แผน  ก  แบบ ก1 36 หน่วยกติ 
    - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน  ก  แบบ ก2 36 หน่วยกติ 
   - หมวดวชิาบงัคบั 10 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  8 หน่วยกิต 
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   10  หน่วยกติ 

316-501  วสัดุศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Materials Science   
316-502 โครงสร้างและสมบติัของวสัดุ  3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials 
316-503 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
316-504 ปฏิบติัการการสงัเคราะห์และการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ                                         1(0-3-0) 
 Materials Synthesis and Characterization Laboratory 
316-531 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 1  1(0-2-1)* 
         Seminar in Materials Science 1 
316-532 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 2  1(0-2-1)* 
     Seminar in Materials Science 2 
หมายเหต ุ  * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก                           8  หน่วยกติ 

รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
239-533   กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุขั้นสูง                3(3-0-6) 
              Advanced Materials Processing and Materials Selection 
239-534   อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของวสัดุ                                  3(3-0-6) 
              Advanced Thermodynamics of Materials 
239-535 โลหกรรมวสัดุผง                                           3(3-0-6)                         

Powder Metallurgy  
239-542 วศิวกรรมเซรามิกขั้นสูง                                          3(3-0-6)     
 Advanced Engineering Ceramic 
239-545   โครงสร้างและสมบติัของวสัดุผสม                              3(3-0-6)                              
              Structure and Properties of Composite Materials 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวสัดุศาสตร์ 
316-511 ผลิกศาสตร์  2(2-0-4) 
 Crystallography 
316-512 วสัดุสภาวะของแขง็  3(3-0-6) 
 Solid State Materials 
316-513 วสัดุคาร์บอนและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Carbon Materials and Applications 
316-514 การสงัเคราะห์วสัดุอนินทรีย ์  3(3-0-6) 
 Synthesis of Inorganic Materials 
316-515  วสัดุเฉพาะทางและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Functional Materials and Applications 
316-516 วสัดุตวัเร่งปฏิกิริยาทางแสง  3(3-0-6) 
 Photocatalytic Materials 
316-517  วสัดุทางทศันศาสตร์  3(3-0-6) 
 Optical Materials 
316-518 เทคโนโลยฟิีลม์บาง                                               3(3-0-6)                                    
 Thin Film Technology 
316-521 นาโนเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
 Nanotechnology 
316-522 กระบวนการผลิตเซรามิก  3(3-0-6) 
 Ceramics Processing 
316-523 กระบวนการเมมเบรนและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Membrane Processes and Applications 
316-524 เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ                                        3(3-0-6) 
 Metal Casting Technology 
316-525 วสัดุอิเลก็โทรเซรามิก       3(3-0-6) 
 Electroceramic Materials 
316-526 วสัดุชีวภาพ                                              3(3-0-6) 
 Biomaterials 
316-527 นวตักรรมทางวสัดุศาสตร์และผูป้ระกอบการ              3(3-0-6) 
 Materials Innovation and Entrepreneurship 
316-528 การแกปั้ญหาในโรงงานอุตสาหกรรมทางวสัดุศาสตร์       3(2-2-5) 
 Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
316-541 หวัขอ้พิเศษทางวสัดุศาสตร์   3(3-0-6) 
 Special Topics in Materials Science  
316-542 หวัขอ้พิเศษทางเซรามิก  3(3-0-6) 
 Special Topics in Ceramic 
316-543 หวัขอ้พิเศษทางวสัดุนาโน  3(3-0-6) 
 Special Topics in Nanomaterials 



316-544 หวัขอ้พิเศษทางโลหะวทิยา  3(3-0-6) 
 Special Topics in Metallurgy 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยบัณฑิตวทิยาลยั 
950-500 ระเบียบวธีิวจิยั (โมดูล 2)                                      1(1-0-2) 
 Research Methodology (Module 2) 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18/36  หน่วยกติ 

316-691    วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
316-692    วทิยานิพนธ์  18(0-54-0)  
 Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
 316-691 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                     Thesis 
     รวม       9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
 316-691 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                       Thesis 
 316-531 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 1             1(0-2-1)* 
                        Seminar in Materials Science 1  
     รวม       9(0-27-0) 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
 316-691 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                      Thesis 
 316-532 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 2             1(0-2-1)* 
                       Seminar in Materials Science 2  
     รวม       9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
 316-691 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
                       Thesis 
     รวม       9(0-27-0) 
หมายเหต ุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 นักศึกษาอาจตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานวิจัยแบบไม่นับหน่วยกิต 
(audit) ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
 316-501 วสัดุศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
                       Advanced Materials Science 
 316-502 โครงสร้างและสมบติัของวสัดุ     3(3-0-6) 
                       Structures and Properties of Materials 
 316-503 การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 316-504 ปฏิบติัการการสงัเคราะห์และการหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุ       1(0-3-0) 
  Materials Synthesis and Characterization Laboratory 
     รวม                10(9-3-18) 
ภาคการศึกษาที ่2 
 316-692 วทิยานิพนธ์       3(0-9-0) 
                       Thesis 
 316-531 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 1                    1(0-2-1)*                       
               Seminar in Materials Science 1  
 วชิาเลือก       8(8-0-16) 
     รวม                          11(8-9-16) 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
 316-692 วทิยานิพนธ์        9(0-27-0) 
                       Thesis 
 316-532 สมัมนาทางวสัดุศาสตร์ 2          1(0-2-1)* 
                       Seminar in Materials Science 2 
     รวม      9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
 316-692 วทิยานิพนธ์        6(0-18-0) 
                       Thesis 
     รวม     6(0-18-0) 
หมายเหต ุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 นกัศึกษาอาจตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติังานวจิยัแบบไม่นบัหน่วยกิต 
(audit) ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วิ นั ย  มี จ ร ร ย าบ ร รณ  แ ล ะ
จติส านึกทีด่ต่ีอองค์กร 

1. สอนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ระหวา่งการเรียนการสอน
2. การจดักิจกรรมของหลกัสูตรท่ีส่งเสริม
ระเบียบวินยั มีจรรยาบรรณ และจิตส านึก
ของนกัศึกษา
3. ก าหนดข้อตกลงหรือสร้างวฒันธรรม
องค์กร ข้ึน เพื่ อปลูก ฝั งให้นัก ศึกษามี
ระเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้น การส่งงาน
ตามระยะเวลาท่ี เป็นตน้

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดเวลาท่ีมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
การสอบและการเขา้ร่วมกิจกรรม
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง

PLO 2 อ ธิ บ าย เกี่ ย ว กั บ วั ส ดุ
ศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรา
มกิ โลหะและวสัดุนาโน 

1. การบรรยายและปฏิบัติการในชั้นเรียน
และการถาม-ตอบ โดยใช้การสอนแบบ
ส่ือสารสองทาง เปิดโอกาส ให้นักศึกษามี
การตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้ง การมอบหมายหวัขอ้
เร่ืองคน้ควา้ท ารายงาน
2. จัดการเรียนการสอนท่ี เน้นการสอน
active learning โดย มอบหมายงานให้
คน้ควา้ อภิปราย และน าเสนอ
3. จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/
จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง
4. การมอบหมายกรณีศึกษาทางดา้นวสัดุ
ศาสตร์ขั้นสูงโดยให้ค้นควา้ ท ารายงาน
และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
กลางภาค/สอบปลายภาค
2. ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ
3. ประเมินจากการตอบค าถามใน
รายวชิาสมัมนา
4 . ป ระ เมิ น จ าก กิ จ ก รรม  active
learning ทั้ งในห้องเรียนและนอก
หอ้งเรียน

PLO 3 แก้ปัญหาและออกแบบ
การวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้น
สูง โดยเน้นวัสดุเซรามิก โลหะ
แ ล ะ วั ส ดุ น า โ น  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้
ของผูเ้รียนแบบ active learning
2. การมอบหมายให้คน้ควา้ อภิปราย และ
การน าเสนอทางดา้นวสัดุศาสตร์ขั้นสูง
3. การมอบหมายกรณีศึกษาทางดา้นวสัดุ
ศาสตร์ขั้นสูงโดยให้ค้นควา้ ท ารายงาน
และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
4. ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น ร า ย วิ ช า
วทิยานิพนธ์และรายงานความกา้วหน้าทุก
ช่วงเวลาท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ

1. การสอบขอ้เขียน/สอบปากเปล่า
2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน/
การตอบค าถาม /การแสดงความ
คิดเห็น
3 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก
ช่วงเวลาท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ

PLO 4 บู รณ าการความ รู้ เพ่ื อ
พัฒนางานวิจัยทางด้ านวัส ดุ
ศาสตร์ขั้นสูง โดยเน้นวัสดุเซรา

1. ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น ร า ย วิ ช า
วทิยานิพนธ์โดยบูรณาการความรู้ทางดา้น
วสัดุศาสตร์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

1 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก
ช่วงเวลาท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอและ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

มกิ โลหะและวสัดุนาโน 2. การสอนแบบวิเคราะห์ วิจารณ์และจัด
ให้มีการอภิปราย กลุ่ม โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ทางดา้นวสัดุศาสตร์ 
3. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนกบัปฏิบัติการหรือจาก
การศึกษาในสถานท่ีปฏิบติังานจริง  

การสอบวทิยานิพนธ์ 
2. ประเมินจากกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เช่น  การท าโครงงาน การอภิปราย
กลุ่ม และผลสัมฤทธ์ิของการเขา้ร่วม
กิจกรรม เป็นตน้  
3. ป ร ะ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ ง าน ท่ี
มอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักการ
ของ Rubric 

PLO 5 ปฏิบัติตนตามบทบาท
และหน้าที่ในการท างานเป็นทีม
ในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท างานกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 
2. จดักิจกรรมท่ีมีการเขา้ร่วมของนกัศึกษา
โดยเปิดให้นักศึกษามีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอก
ชั้น เรียนท่ีนักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพนัธ์
กบั นกัศึกษาอ่ืนและบุคคลภายนอก 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากผลงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 

PLO 6 ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานทางด้านวัสดุ
ศาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
ฝึกปฏิบติัจริงในรายวิชาวิทยานิพนธ์และ
รายวชิาปฏิบติัการ 
2. ก าร เรี ยน เพ่ิ ม เติ ม ใน รายวิ ช าท าง
คอมพิ วเตอ ร์  คณิ ตศาสตร์  ส ถิ ติห รือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. จัดให้นักศึกษาน าเสนองานท่ีต้องใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อ
กระตุ ้นเกิดการเรียนรู้ด้านใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความสามารถในการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติเพื่ออธิบายหรือ
อภิปรายงาน 
2. ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 
3. ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอแบบปากเปล่า 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำวสัดุศำสตร์ 

239-533     กระบวนกำรผลติวสัดุและกำรเลือกวสัดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Materials Processing and Materials Selection  

 การเลือกวสัดุและการประยกุต ์กรณีศึกษาท่ีเลือกจากงานปฏิบติัทางวศิวกรรม วธีิการศึกษายอ้นรอยการผลิต  
 Materials selection and application; case studies selected from engineering practice; reverse manufacturing 

methodology 
239-534     อุณหพลศำสตร์ขั้นสูงของวสัดุ 3(3-0-6) 

Advanced Thermodynamics of Materials 
          กฎของอุณหพลศาสตร์ของระบบท่ีเป็นแก๊ส ของเหลว ของแขง็และผลึก  ความสมดุล  และความเสถียรภาพของ

ระบบ  การนาํความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาจริงในทางปฏิบติั  
 Laws of thermodynamics of gas, liquid, solid and crystalline systems; phase equilibria and phase stability of 

systems; applications of thermodynamics theory to real problems 
239-535 โลหกรรมวสัดุผง 3(3-0-6) 

Powder Metallurgy 
การเตรียมโลหะผงดว้ยวธีิต่าง ๆ  กระบวนการโลหกรรมวสัดุผง  การข้ึนรูปและการอบผนึกและการประยกุต ์
Preparation of metallic powder by various methods; processes in powder metallurgy, forming and sintering, 

and applications 
239-542 วศิวกรรมเซรำมกิขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Engineering Ceramic 
เซรามิกขั้นสูง กระบวนการของเซรามิกขั้นสูง  การออกแบบโครงสร้าง การเช่ือมต่อเซรามิก การทดสอบสมบติั

แบบทาํลายและไม่ทาํลาย เซรามิกสําหรับเคร่ืองมือตดั เคร่ืองบินและกระสวยอวกาศ  วสัดุชีวการแพทย ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองยนต ์ตวัเร่งปฏิกิริยา วสัดุเก่ียวกบัพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม วสัดุผสม เซรามิกขั้นสูง วสัดุเคลือบ เซนเซอร์และแอคจูเอ
เตอร์ 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, electronics, automotives, catalysts, materials related to energy and environment; advanced ceramic matrix 
composites; coating materials; sensors and actuators; refractory  
239-545 โครงสร้ำงและสมบัตขิองวสัดุผสม 3(3-0-6)   

Structure and Properties of Composite Materials 
โครงสร้างและสมบัติของวสัดุผสมท่ีมีเมทริกซ์เป็นพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก การปรับแต่งสมบติัดว้ยการ

ออกแบบวสัดุผสม  
Structure and properties of composites: polymer, metal and ceramic matrices; composites tailoring of 

properties by composite design  



 

316-501 วสัดุศำสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Science 
 โครงสร้างผลึกและพนัธะเคมี ขอ้บกพร่องของผลึก การแพร่ในของแข็ง สมดุลเฟสและการเปล่ียนแปลงเฟส 
วสัดุเซรามิก วสัดุชีวภาพ วสัดุนาโน วสัดุผสม วสัดุฉลาดสาํหรับการใชง้านดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และอิเลก็โตรออปติกส์  
 Crystal structures and chemical bondings; crystal imperfections; diffusion in solid; phase equilibrium and 
phase transformations; ceramic materials; biomaterials; nanomaterials; composite materials; smart materials for 
electronics and electro-optic applications 
316-502 โครงสร้ำงและสมบัตขิองวสัดุ 3(3-0-6)
 Structures and Properties of Materials 
 โครงสร้างของของแขง็ท่ีเป็นผลึกและไม่เป็นผลึก สมบติัทางกล สมบติัทางไฟฟ้า สมบติัแม่เหลก็ สมบติัทางแสง 
 Structures of crystalline and noncrystalline solid; mechanical properties; electrical properties; magnetic 
properties; optical properties  
316-503 กำรหำลกัษณะเฉพำะของวสัดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี   การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค สัณฐานวิทยา
พ้ืนผิวและพ้ืนท่ีผิว การวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี การวเิคราะห์ทางความร้อน  
 Chemical structure analysis; crystal structure analysis; microstructure, morphological, surface and surface area 
analysis; chemical composition analysis; thermal analysis  
316-504 ปฏิบัตกิำรกำรสังเครำะห์และกำรหำลกัษณะเฉพำะของวสัดุ                   1(0-3-0) 
 Materials Synthesis and Characterization Laboratory 
 การสงัเคราะห์วสัดุดว้ยวธีิบนลงล่าง การสงัเคราะห์วสัดุดว้ยวธีิล่างข้ึนบน การสงัเคราะห์วสัดุผสมเมมเบรน การ
สงัเคราะห์วสัดุแม่เหล็ก การสังเคราะห์โลหะผสม การหาลกัษณะเฉพาะและศึกษาสมบติัทางกล สมบติัทางแสง สมบติัทาง
ไฟฟ้าและสมบติัทางแม่เหลก็ การหาลกัษณะเฉพาะของวสัดุดว้ยเคร่ืองมือขั้นสูง  
 Materials synthesis by top-down method; materials synthesis by bottom-up method; synthesis of composite 
membrane; synthesis of magnetic materials; synthesis of alloys; characterization and study of mechanical properties, 
optical properties, electrical properties and magnetic properties; materials characterization by using advanced instruments 
316-511  ผลกิศำสตร์ 2(2-0-4) 
 Crystallography 
 ผลึกและโครงสร้างผลึก ทฤษฎีกลุ่มเบ้ืองตน้ ระบบผลึก สมมาตร 2 มิติ สมมาตรของผลึก ชนิดของสมมาตร 
ปฏิบติัการสมมาตร สมมาตรของแลตทิซ หมู่จุดและหมู่ผลึก หมู่ปริภูมิ การวเิคราะห์โครงสร้างผลึก 
 Crystal and crystal structures; basic group theory; crystal system; two-dimensional symmetry; crystal 
symmetry; symmetry element; symmetry operation; lattice symmetry; point groups and crystal classes; space groups; 
crystal structure analysis 
316-512 วสัดุสภำวะของแข็ง 3(3-0-6) 
 Solid State Materials 
 การเกิดพนัธะในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลงังานและสมบติัอิเล็กทรอนิกส์ ตาํหนิและปริมาณไม่สัมพนัธ์ การแพร่ 
ปฏิกิริยาในสภาวะของแขง็ ซินเทอริง การเกิดนิวเคลียสและการโตของเกรนในระบบของวสัดุ โครงสร้างจุลภาค 



 

 Bonding in solids; energy band theory and electronic properties; defects and non-stoichiometry; diffusion; 
solid state reaction; sintering; nucleation and grain growth in materials system; microstructure 
316-513  วสัดุคำร์บอนและกำรประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Carbon Materials and Applications  
 ประเภทของคาร์บอน คาร์บอนคลา้ยเพชร ท่อนาโนคาร์บอน แกรฟีน การสังเคราะห์ สมบติัและการประยุกต์
สาํหรับตวัดูดซับและกกัเก็บไฮโดรเจน เซลล์เช้ือเพลง ตวัเร่งปฏิกิริยาทางแสงและตวัตรวจวดัทางเคมีของคาร์บอนคลา้ย
เพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน  หมู่ฟังกช์นัและการดดัแปลงของคาร์บอนคลา้ยเพชร ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟีน   
 Types of carbon; diamond-like carbon; carbon nanotubes; graphene; synthesis, properties and applications for 
hydrogen adsorption and storages, fuel cell, photocatalyst and chemical sensors of diamond-like carbon, carbon nanotubes 
and graphene; functionalization and modification of diamond-like carbon, carbon nanotubes and graphene 
316-514 กำรสังเครำะห์วสัดุอนินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Synthesis of Inorganic Materials 
 วสัดุอนินทรีย ์วสัดุออกไซด์ วสัดุพรุน การเกิดเฟสของแข็งจากของแข็ง การเกิดเฟสของแข็งจากของเหลว การ
เกิดเฟสของแขง็จากเฟสของแก๊ส 
 Inorganic materials; oxide materials; porous materials; formation of solids from solid phase; formation of 
solids from liquid; formation of solids from gas phase 
316-515 วสัดุเฉพำะทำงและกำรประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Functional Materials and Applications 
 วสัดุเฟร์โรอิเลก็ทริก วสัดุเฟร์โรแมกเนติก วสัดุมลัติเฟร์โรอิก วสัดุเก็บเก่ียวพลงังาน วสัดุเปล่ียนพลงังาน วสัดุจาํ
รูป วสัดุไฮบริด สารประกอบอินเตอร์คาเลชนั การจาํแนกประเภท สมบติัและการใชป้ระโยชน์ของวสัดุ 
 Ferroelectric materials; ferromagnetic materials; multiferroic materials; energy harvesting materials; energy 
conversion materials; shape memory materials; hybrid materials; intercalation compounds; classifications, properties and 
applications of materials 
316-516  วสัดุตวัเร่งปฏิกริิยำทำงแสง           3(3-0-6) 
 Photocatalytic Materials 
 หลักการของการเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและกลไกการเร่งปฏิกิริยาของตวัเร่ง
ปฏิกิริยา สมบัติของตวัเร่งปฏิกิริยา หลกัการการเส่ือมสภาพทางแสง หลักการออกซิเดชันและรีดักชันทางแสง ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาทางแสง ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสง การหาลกัษณะเฉพาะทางกายภาพและสเปกโทรสโกปิกสําหรับ
วสัดุตวัเร่งปฏิกิริยาทางแสง 
 Principles of catalysis and catalytic processes; catalyst adsorption and reaction mechanisms; catalyst 
properties; photodegradation principles; photooxidation and photoreduction princeples; photocatalyst; photocatalytic 
efficiency; physical and spectroscopic characterization for photocatalytic materials  
316-517    วสัดุทำงทศันศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Optical Materials 
       เรขาคณิตของทศันศาสตร์ ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแสง สมบติัทางแสงของวสัดุ อุปกรณ์ทศันศาสตร์
เบ้ืองตน้ การประยกุตใ์ชท้ศันศาสตร์สาํหรับวสัดุศาสตร์ วสัดุทศันศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง   
       Geometrical optics; electromagnetic theory of light; optical properties of materials; basic optical 
components; applications of optical phenomena for materials science; electro-optic and optoelectronic materials 



 

316-518 เทคโนโลยฟิีล์มบำง                             3(3-0-6)                                    
 Thin Film Technology 
  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเคลือบ เคมีพ้ืนผิว การระเหย  การเคลือบดว้ยไอกายภาพ การเคลือบดว้ยไอเคมี 
การเคลือบดว้ยวธีิทางเคมี การเคลือบดว้ยไฟฟ้า การเคลือบดว้ยพลาสมา การหาลกัษณะเฉพาะของฟิลม์บาง สมบติัของฟิลม์
บางและการใชง้าน 
 Coating science and technology; surface chemistry; evaporation; physical vapor deposition; chemical vapor 
deposition; chemical deposition methods; electrodeposition; plasma coating; thin film characterization; properties of thin 
film and applications 
316-521 นำโนเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 Nanotechnology 
 วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี โมเลกุลและนาโนอิเล็กทรอนิก พ้ืนฐานของการเกิด
นิวเคลียสและการโตของอนุภาค การป้องกันการรวมตวั การเกิดแฮบิท สารละลายของแข็ง การควบคุมขนาดอนุภาค 
สณัฐานวทิยา โครงสร้าง องคป์ระกอบและการปรับปรุงพ้ืนผิวของวสัดุระดบัไมโครและนาโน โครงสร้างนาโนเฉพาะทาง 
สมบติัและการประยกุตใ์ชง้าน 
 Nanoscience and nanotechnology perspectives; molecular and nanoelectronics; fundamentals of particle 
nucleation and growth; stabilization against aggregation; habit formation; solid solution; control of particle size, 
morphology, structure, composition, surface modification in the micro- and nanosize scale; functional nanostructures; 
properties and applications 
316-522 กระบวนกำรผลติเซรำมกิ 3(3-0-6) 
 Ceramics Processing 
 วิทยาศาสตร์ของกระบวนการผลิตเซรามิกสมยัใหม่และพ้ืนฐานของเคมีท่ีผิวหน้า โครงสร้างและหน้าท่ีของ
สารเติมแต่งในกระบวนการผลิต การอดัตวัของอนุภาค การไหลตวัของระบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต การข้ึนรูปแบบการ
อดั การข้ึนรูปแบบลกัษณะเหนียว การหล่อและการพอลิเมอไรเซชัน่ของโมเลกุล สาเหตุและการป้องกนัตาํหนิ พ้ืนฐานการ
ทาํใหแ้หง้ กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผิวหนา้ การเปล่ียนแปลงและการพฒันาโครงสร้างจุลภาคระหวา่งการซินเทอร์ 
 Sciences of modern ceramic processing and fundamentals of surface chemistry; structures and functions of 
processing additives; particle packing; rheology of processing systems; pressing forming, plastic forming, casting and 
molecular polymerization; causes and prevention of defects; drying fundamentals; surface processing; microstructural 
changes and development during sintering  
316-523 กระบวนกำรเมมเบรนและกำรประยุกต์  3(3-0-6) 
 Membrane Processes and Applications 
 ชนิดของเมมเบรนสังเคราะห์ หลกัการและทฤษฎีการแยกดว้ยเมมเบรน ฟลกัซ์และประสิทธิภาพการแยก การ
ผลิตและการข้ึนรูปเมมเบรน การปรับปรุงผิวเมมเบรน เซลลเ์ช้ือเพลิงแบบเมมเบรน การแยกแก๊สดว้ยเมมเบรน ปรากฏการณ์
การอุดตนั การประยกุตด์า้นต่าง ๆ เช่น นํ้ าบริสุทธ์ิ พลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและการแพทย ์การอภิปรายปัญหาท่ีน่าสนใจ 
 Types of synthetic membranes; principles and theories of membrane separation; flux and separation 
performance; manufacturing and membrane modules; modification of membrane surfaces; fuel cell membrane; gas 
separation by membrane; fouling phenomena; applications such as pure water, energy, environment and medicine; 
discussion on interesting topics 
 



 

316-524 เทคโนโลยกีำรหล่อโลหะ                                   3(3-0-6) 
 Metal Casting Technology  
 การหล่อและสมบัติของโลหะเหลว การออกแบบ การหล่อแบบทรายและการหล่อแบบดายคาสติ้ง และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหล่อโลหะ การแข็งตัวอย่างสมดุลและไม่สมดุล โครงสร้างจุลภาคจากการหล่อ และความ
บกพร่องจากการแขง็ตวั กลศาสตร์การไหลของโลหะเหลว การออกซิเดชนัของโลหะเหลว  
 Casting and properties of liquid metals; design of sand and die casting moulds and the application of casting 
technologies; equilibrium and non-equilibrium solidification, casting microstructures and solidification defects; basic flow 
mechanics of liquid metals; oxidation of liquid metals  
316-525   วสัดุอเิลก็โทรเซรำมกิ                                                                3(3-0-6) 
 Electroceramic Materials 
 กระบวนการเตรียมเซรามิก การหาลกัษณะเฉพาะและสมบัติตวันําเซรามิก  ไดอิเล็ก-ทริกและฉนวน เฟร์โรอิ
เลก็ทริกเซรามิก  เพียโซเลก็ทริกเซรามิก  ไพโรอิเลก็ทริกเซรามิก  อิเลก็โทร-ออพติกเซรามิกและแมกเนติกเซรามิก หลกัการ
ประดิษฐแ์ละการประยกุตใ์ชว้สัดุอิเล็กโทรเซรามิกเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น ตวัเก็บประจุ ตวัตา้นทาน ตวั
ตรวจวดั ตวัขบัเร้า อุปกรณ์หน่วยความจาํ ฯลฯ 
  Processing of ceramics; characterization and properties of ceramic conductors, dielectric and insulators, 
ferroelectric ceramics, piezoelectric ceramics, pyroelectric ceramics, electro-optic ceramics and magnetic ceramics; 
principles of fabrication and applications of electroceramic materials as electrical and electronic devices such as 
capacitors, resistors, insulators, sensors, actuators, memories, etc. 
316-526   วสัดุชีวภำพ                                                                           3(3-0-6) 
 Biomaterials 
 หลกัการของวสัดุชีวภาพ การหาลกัษณะเฉพาะและสมบติัของวสัดุชีวภาพ ไดแ้ก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และ
วสัดุผสม ความเขา้กนัไดท้างชีวภาพของวสัดุชีวภาพ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ สารเคลือบเซลล์และเน้ือเยื่อ อนัตร
กิริยาระหวา่งวสัดุชีวภาพ โปรตีนและเซลล ์ผิวสมัผสัของเน้ือเยือ่และวสัดุชีวภาพ 
 Principle of biomaterials; characterization and properties of biomaterials including metals, ceramics, polymers 
and composites; biocompatibility of biomaterials; structure and function of cells, extracellular matrix and tissue; 
interactions between biomaterials, proteins and cells; biomaterial-tissue interface 
316-527   นวตักรรมทำงวสัดุศำสตร์และผู้ประกอบกำร                                     3(3-0-6) 
 Materials Innovation and Entrepreneurship 
 วสัดุขั้นสูงสําหรับนวตักรรมและความยัง่ยืน การจดัการนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวสัดุ
ศาสตร์ หลกัการพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการ หลกัการพ้ืนฐานของกลยทุธ์แผนการตลาด 
 Advanced materials for innovation and sustainability; management of science and technological innovations in 
materials science; basic concepts of entrepreneurship; basic concepts of strategic marketing planning 
316-528   กำรแก้ปัญหำในโรงงำนอุตสำหกรรมทำงวสัดุศำสตร์                           3(2-2-5) 
 Problem Solving in Industrial Factories in Materials Science 
 การแกปั้ญหาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์  
พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์ การเขา้
เยีย่มชมโรงงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุศาสตร์ 



 

 Problem solving in industrial factories, state-enterprise sectors or government sectors related to materials 
science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working experience related to materials 
science; visiting industrial factories and sectors related to materials science 
316-531 สัมมนำทำงวสัดุศำสตร์ 1                                                             1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science 1 
 การรายงานและอภิปรายหวัขอ้ทางวสัดุศาสตร์ท่ีน่าสนใจและทนัสมยั หรือสอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียม
ขอ้มูลจากวารสาร บทความทางวชิาการ หรือขอ้มูลจากการวจิยั 
 Report and discussion on materials science topics of current interests or other topics relevant to theses via the 
literature sources, journal articles, reviews or experimental data 
316-532 สัมมนำทำงวสัดุศำสตร์ 2                                                            1(0-2-1) 
 Seminar in Materials Science 2 
 การรายงานและอภิปรายหวัขอ้ทางวสัดุศาสตร์ท่ีน่าสนใจและทนัสมยั หรือสอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ โดยเตรียม
ขอ้มูลจากวารสาร บทความทางวชิาการ หรือขอ้มูลจากการวจิยั 
 Report and discussion on materials science topics of current interests or other topics relevant to theses via the 
literature sources, journal articles, reviews or experimental data 
316-541 หัวข้อพเิศษทำงวสัดุศำสตร์  3(3-0-6) 
 Special Topics in Materials Science  
 หวัขอ้พิเศษท่ียงัไม่มีในหลกัสูตรหรือสอนเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นท่ีน่าสนใจทางวสัดุศาสตร์ในปัจจุบนั 
 Special current interesting topics in materials science not included in the curriculum 
316-542 หัวข้อพเิศษทำงเซรำมกิ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Ceramics 
 หวัขอ้พิเศษท่ียงัไม่มีในหลกัสูตรหรือสอนเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นท่ีน่าสนใจทางเซรามิกในปัจจุบนั 
 Special current interesting topics in ceramics not included in the curriculum 
316-543 หัวข้อพเิศษทำงวสัดุนำโน 3(3-0-6) 
 Special Topics in Nanomaterials 
 หวัขอ้พิเศษท่ียงัไม่มีในหลกัสูตรหรือสอนเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นท่ีน่าสนใจทางวสัดุนาโนในปัจจุบนั 
 Special current interesting topics in nanomaterials not included in the curriculum 
316-544 หัวข้อพเิศษทำงโลหะวทิยำ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Metallurgy 
 หวัขอ้พิเศษท่ียงัไม่มีในหลกัสูตรหรือสอนเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นท่ีน่าสนใจทางโลหะวทิยาในปัจจุบนั 
 Special current interesting topics in metallurgy not included in the curriculum 
316-691 วทิยำนิพนธ์                                                                      36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวชิาทางวสัดุศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research study on the topic of materials science under supervision of a faculty advisor 
316-692 วทิยำนิพนธ์                                                                        18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวชิาทางวสัดุศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและการแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



 

 Research study on the topic of materials science under supervision of a faculty advisor 
950-500 ระเบียบวธีิวจิยั (โมดูล 2)                                1(1-0-2) 
 Research Methodology (Module 2)  
 ความคิดทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบสมมุติฐานและการทาํให้เป็นทฤษฏี วางแผนและออกแบบการวิจยั ชนิด
ขอ้มูลและเทคนิคการเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล งานวจิยัทางคลินิก 
 Scientific thinking; hypothesis test and its generalization to theory; research design and planning; data type 
and data collection techniques; data analysis and interpretation; clinical research 
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