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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  

1. ชื่อหลักสูตร 

1.1  ชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
Master of Engineering Program in Ceramic Engineering 

1.2  ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
Doctor of Philosophy Program in Ceramic Engineering 

2. ชื่อปริญญา 
2.1  ชื่อปริญญาระดับมหาบัณฑิต 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 
  (ชื่อยอ) วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก) 
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Ceramic Engineering) 

 (ชื่อยอ) M.Eng. (Ceramic Eng.) 

     2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 
  (ชื่อยอ) วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก) 
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy (Ceramic Engineering) 
  (ชื่อยอ) Ph.D. (Ceramic Eng.) 

 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
อุตสาหกรรมเซรามิกภายในประเทศ มีการขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะเวลา 40 ปที่ผานมา  

ดวยปริมาณการสงออกสินคาเซรามิกโดยรวมมากกวา 20,000 ลานบาท ตอป ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม
ซีเมนต แกว กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร และอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
เชน ของประดับตกแตงและของชํารวย อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญมากประเภทหนึ่ง
ของประเทศไทย  เนื่องจากวัตถุดิบหลักสวนใหญในการผลิตมีในประเทศและคาแรงต่ํา ปญหาหลัก



 

 2

ประการหนึ่งของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศ คือ ขาดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิต ขาดงบประมาณและบุคลากรหรือวิศวกรในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิผลของภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในประเทศนอยมากที่เปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมทางเซรามิก 

 ดวยเหตุผลดังกลาว สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จึงเปดสอนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเซรามิกทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตในปการศึกษา 2545  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติ คือ   
1. มีความสามารถระดับสูงในการออกแบบ ปรับปรุง ดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และถายทอดรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยใน
อุตสาหกรรมเซรามิกทั้งประเภททั่วไปและขั้นสูงไดในอนาคต 

2. มีพื้นฐานทางวิชาการเขมแข็งสําหรับงานวิจัยพัฒนา  สามารถศึกษาตอในระดับสูงและทํางาน
วิจัยไดในระดับสากล 

3. มีความมุงมั่นในการปรับปรุงเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเซรามิก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ   
ประเทศ    

4. มีความสามารถในการศึกษาและพัฒนาเชิงวิชาการทางเซรามิกไดดวยตนเอง รวมทั้งมี
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูง 

 
5. กําหนดการเปดสอน 

ปการศึกษา 2550 
 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา    

 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา    
 

8. ระบบการศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา   
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  

 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
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11. การสําเร็จการศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา    
 

12. อาจารยผูสอน  
12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนง      ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก    สถาบัน                        ป พ.ศ. 
ทางวิชาการ 
1.  รศ.ดร. จรัสศรี  ลอประยูร * B.Sc.  Ceramic   Chulalongkorn             2508 

       Technology  University 
   (2 nd Hons.) 
         M.S. Ceramic Science The  Pennsylvania          2520 

State University, USA 
            Ph.D. Ceramics  New York State           2524 

College of Ceramics  
at Alfred University, USA. 

2.  รศ.ดร. สุทิน  คูหาเรืองรอง      B.S.  Materials  Chulalongkorn            2526 
       Science   University 

       M.S.  Ceramic  New York State              2533 
      Engineering College of Ceramics  

at Alfred University,  
Alfred, New York, USA. 

           Ph.D. Ceramics  New York State              2538 
College of Ceramics  

         at Alfred University,  
         Alfred, New York, USA. 

3.  ผศ.ดร. ชิเกกิ  โมริโมโต  B.S.  Industrial  Yonago Technical          2512 
       Chemistry College, Japan. 
  Ph.D. Industry  Tokyo University, Japan 2534 

4.  ผศ.ดร. สุธรรม   ศรีหลมสัก  B.S.  Materials  Chulalongkorn             2526 
       Science   University 

 M.S. Ceramic  University of             2529 
      Engineering Missouri-Rolla 
  Ph.D. Ceramics  New York State              2547 

College of Ceramics  
         at Alfred University,  
         Alfred, New York, USA. 

5. ผศ.ดร. สุขเกษม  กังวานตระกูล B.S.  Production  Phranakhon Rajabhat  2536 
      Technology  Institute  
   M.S.  Ceramic   Chulalongkorn   2540 
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     Technology  University 
   D.Eng.  Material Science Hokkaido University, 2546
                           and Engineering  JAPAN 

12.2 อาจารยผูสอน 
ตําแหนง      ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก    สถาบัน                        ป พ.ศ. 
ทางวิชาการ 
1. ผศ.ดร. ศิริรัตน  ทับสูงเนิน B.S.  Industrial   Chiang Mai  2538
 รัตนจันทร   Chemistry  University 
  M.S.  Materials  Chulalongkorn   2540 
    Science  University 
  D.Eng. Material Science  Nagaoka University,       2546    

                           and Engineering of Technology,  JAPAN 
2. อ.ดร.  วีระยุทธ  ลอประยูร B.S.  Ceramic  Chulalongkorn              2516 

       Technology  University 
 M.S. Ceramic  New York State              2518 

      Engineering College of Ceramics  
at Alfred University,  
Alfred, New York, USA. 

 Ph.D. Ceramics  New York State        2522 
College of Ceramics  

         at Alfred University,  
         Alfred, New York, USA.  

13. จํานวนนักศึกษา 
 แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา  5  ป  

แผนการรับนักศึกษา 
ในระยะเวลา 5 ป จํานวนที่คาดวาจะรับ จํานวนที่คาดวาจะจบ 

ปการศึกษา มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 

10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

- 
10 
10 
10 
10 

- 
- 
5 
5 
5 

 
14. สถานที่และอุปกรณการสอน 

สถานที่ ใชอาคารเรียนรวมของศูนยบริการการศึกษาสําหรับการบรรยาย และหองปฏิบัติการ
ตางๆสําหรับการทดลองของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อุปกรณ ใชอุปกรณของศูนยคอมพิวเตอรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนยเครื่องมือ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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15.  หองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพสื่อการ- 
ศึกษา และบริการสารสนเทศ ตามยอดป 2550 ดังนี้   

15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 
1. หนังสือฉบับพิมพ (ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)  112,194 เลม 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส      16,043 ชื่อ

เรื่อง 
- (NetLibrary: มทส บอกรับ 1,699 ชื่อเรื่อง, ใชรวมกับภาคี 

10,243 ชื่อเรื่อง, Knovel: ประมาณ 1,643 ชื่อเรื่อง ; Springer 
Link e-Book: ประมาณ 2,334 ชื่อเรื่อง; Wiley : 87 ชื่อเรื่อง ; 
OVID: 5 ชื่อเรื่อง ; Annual Reviews 32 ชื่อเรื่อง) 

3. วารสารฉบับพิมพที่บอกรับ     480 ชื่อเรื่อง 
 -   (วารสารภาษาไทย 185 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาตางประเทศ 295 ชื่อเรื่อง) 
4. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส     8,826 ชื่อเรื่อง 

- (ACS: 34 ชื่อเรื่อง ; Emerald Management Xtra : 111 ชื่อ
เรื่อง ; ProQuest Agricola Plustext: 850 ชื่อเรื่อง ; Blackwell: 
800ชื่อเรื่อง ; AIP: 11 ชื่อเรื่อง ; APS: 8 ชื่อเรื่อง ; SafetyInfo: 
5,000 ชื่อเรื่อง ; ScienceDirect: 1,700 ชื่อเรื่อง, SiamSafety 1 
ชื่อเรื่อง) 

5. ฐานขอมูลออนไลน      14  ฐาน 
- LISA,ASTM, ProQuest Medical Library, ACM Digital 

Library, DAO, Dissertation Fulltext, H.W.Wilson all, IEEE, 
ISI Web of Science, Lexis Nexis, IFD Newsclip Online) 

6. ฐานขอมูล CD-ROM      3 ฐาน 
7. สื่ออื่นๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน   8,968  รายการ 

15.2  บริการสืบคนสารสนเทศ 
บริการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

ใหบริการและสารสนเทศที่หองสมุดอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 
15.3 บริการยืมระหวางหองสมุด 

ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไมมีในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยบรรณสารฯ
ไดจัดใหมีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนและหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการภายในประเทศและตาง ประเทศ 

15.4 ขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลที่จัดบริการ  
1. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

- ACS ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มของวารสารดาน
เคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวของจํานวน 33 ชื่อ ต้ังแตป ค.ศ. 1897 – ปจจุบัน 
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- ProQuest Agricola Plustext ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสขอมูลความเต็มรูป
ของบทความวารสารทางดานการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- AIP / APS วารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ AIP / APS รวม 19 ชื่อ (AIP 
11 ชื่อ, APS 8 ชื่อ) ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ของวารสารดานฟสิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- Blackwell ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทุกสาขาวิชาโดยเนนทางดาน
วิทยาศาสตรทั่วไปและเทคโนโลยี  

- Emerald Management Xtra 111 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสดานการ
จัดการ การบริหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- Safety Info ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร 
แบบฟอรม รูปภาพ โปสเตอร คูมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสาธารณสุข 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย สิ่งแวดลอมและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
โดยใหเอกสารฉบับเต็มมากกวา 5,000 ชื่อเรื่อง 

- ScienceDirect ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในทุกสาขาวิชา โดยเนน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวารสารมากกวา 1,700 ชื่อวารสาร ให
ขอมูลเอกสารฉบับเต็มต้ังแต ป ค.ศ. 1995 – ปจจุบัน 

- BMJ Journal เปนผลิตภัณฑของสํานักพิมพ BMJ Publish Group ครอบคลุมขอมูล
ทางดานการแพทย อาทิ สาขาวิชาดานโรคในเด็ก ประสาทวิทยา การผาตัด โรค
เรื้อรัง พยาธิวิทยา การวางยาสลบ สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจจากวารสาร
กวา 23 เรื่อง โดยสามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดต้ังแตป 1997 ถึงปจจุบัน 

2. ฐานขอมูล CD-ROM 
- Chemistry Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมดรรชนีและบทคัดยอ

บทความ จากวารสารทางดานเคมี ฟสิกส เคมีอินทรียและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กวา 7,000 ชื่อ ต้ังแต ค.ศ. 1999 – 2004 

- ComputMath Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมบทคัดยอจากวารสาร
ทางดานคอมพิวเตอร คณิตศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรกวา 7,300 
ชื่อ ต้ังแต ค.ศ. 1999 - ปจจุบัน 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลซีดีรอมรวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธไทย 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ระหวาง พ.ศ. 2509 – ปจจุบัน มีมากกวา 63,000 เรื่อง 
จากบัณฑิตวิทยาลัยและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 38 แหง 

3. ฐานขอมูล On-line 
- ACM Digital Library ฐานขอมูลเต็มรูปของบทความวารสาร รายงานการประชุม

ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 
300 ชื่อ ต้ังแต ค.ศ. 1960 – ปจจุบัน 

- DAO ฐานขอมูลบทคัดยอ วิทยานิพนธ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ของ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐ  แคนาดา ฯลฯ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 

- Dissertation fulltext ฐานขอมูลเต็มรูปวิทยานิพนธภาษาตางประเทศ 
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- H.W. Wilson all ฐานขอมูลขอความเต็มรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
จัดการ บริหาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 

- IEEE/IEL ฐานขอมูลขอความเต็มรูปของบทความ วารสาร รายงานการประชุม 
มาตรฐานตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- ProQuest Medical Library ฐานขอมูลบทความดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
การแพทยและพยาบาล กวา 570 ชื่อ ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มยอนหลังต้ังแตป 
ค.ศ. 1987 - ปจจุบัน 

- ASTM ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มของวารสารดาน
วิศวกรรมโยธา จากสํานักพิมพ American Society for Testing and Materials โดย
ใหขอมูลยอนหลังต้ังแตป ค.ศ.1982-ปจจุบัน และมาตรฐานกวา 12,000 มาตรฐานที่
เกี่ยวของกับเรื่องยาง ปโตรเคมี คอนกรีต หองปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย 

- Ingenta หรือ UnCover เดิม ใหบริการสั่งสําเนาบทความจากวารสารกวา 26,664 ชื่อ 
- ISI Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอของบทความใน

วารสาร ครอบคลุมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และตรวจสอบ
การอางถึง ต้ังแตป ค.ศ. 2001 – ปจจุบัน 

- Lexis Nexis ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มดานการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐ- 
ศาสตร รายงาน ธุรกิจ การคา กฎหมายจากวารสาร ขาวหนังสือพิมพ และสํานัก
ขาว สิ่งพิมพรัฐบาล คําพิพากษาของสหรัฐอเมริกา 

- LISA (Library and Information Science Abstracts) ใหบทคัดยอของบทความ
วารสารดานสารสนเทศศาสตร จากวารสาร 440 ชื่อ ต้ังแต ค.ศ. 1969 - ปจจุบัน 

- Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
-  IED Newsclip Online ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลนของมูลนิธิสถาบันอนาคต

ศึกษา เพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่  1 มีนาคม  2551 
การเขาใชฐานขอมูล 

ผานเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา http://library.sut.ac.th 
 
16. งบประมาณ  

    ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนสนับสนุนจากภายนอก 
 

17. หลักสูตร 

    การศึกษาตามหลักสูตรนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการ 
ศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาโดยมีหลักสูตรมหาบัณฑิตเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 เฉพาะสําหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท และแบบ 2 สําหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท 
และขั้นปริญญาตรี 

17.1 จํานวนหนวยกิตรวม 
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หลักสูตรมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  45 หนวยกิต 
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
สําหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท   
แบบ 1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    60  หนวยกิต 
(วิจัยและทําวิทยานิพนธ) 
แบบ 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    60  หนวยกิต 
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

สําหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 
แบบ 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    90  หนวยกิต 
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

17.2 โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก  แบบ ก 2 

สาขาวิชาไดกําหนดไวดังนี้  
วิชาบังคับไมนอยกวา  16  หนวยกิต 
วิชาเลือกไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar I )    1 หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar II)    1 หนวยกิต 
วิจัยสัมมนา (Research Seminar)    1 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ  20  หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา  45   หนวยกิต 
หมายเหตุ นักศึกษาตองไดเกรดสะสมไมตํ่ากวา 3.00 ถึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู 
 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 และ แบบ 2 
แบบ 1 วิจัยและทําวิทยานิพนธ 
สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูที่ดีมาก เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวยการทําวิจัยเพื่อ

ทําวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกกําหนดใหลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1 (Seminar I), วิชา
สัมมนา 2 (Seminar II), วิจัยสัมมนา (Research Seminar)  และในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทํา
วิทยานิพนธ   โดยไมนับหนวยกิต 

ขอกําหนดสําหรับผูที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท 
   วิทยานิพนธไมนอยกวา  60   หนวยกิต 

 
แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวยการศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ แบงออก 

เปน 2 แบบขึ้นกับพื้นฐานของนักศึกษา 
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แบบ 2.1 สําหรับผูที่จบปริญญาโท ตองทําวิทยานิพนธที่มีคาเทียบไดไมนอยกวา 45 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ซึ่งสาขาวิชาไดกําหนดไวดังนี้ 

วิชาบังคับไมนอยกวา    9  หนวยกิต 
วิชาเลือกไมนอยกวา    3  หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar I )    1 หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar II)    1 หนวยกิต 
วิจัยสัมมนา (Research Seminar)    1 หนวยกิต 
วิทยานิพนธไมนอยกวา            45      หนวยกิต 

          รวมไมนอยกวา     60        หนวยกิต 
ในกรณีที่นักศึกษาเคยเรียนกลุมวิชาสัมมนาแลวสามารถใชวิชาเลือกทดแทนได 
 
แบบ 2.2 สําหรับผูที่ศึกษาตอจากข้ันปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ตองทําวิทยานิพนธที่มี

คาเทียบไดไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ซึ่งสาขาวิชาไดกําหนดไว
ดังนี้ 

วิชาบังคับไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
วิชาเลือกไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar I )    1 หนวยกิต 
วิชาสัมมนา (Seminar II)    1 หนวยกิต 
วิจัยสัมมนา (Research Seminar)    1 หนวยกิต 
วิทยานิพนธไมนอยกวา           60       หนวยกิต 

 รวมไมนอยกวา     90        หนวยกิต 
 

17.3 รายวิชาที่เปดสอน 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาโดยมี
หลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเปนไปตามขอ 17.2  
 สําหรับนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานทางวิชาวิศวกรรมเซรามิก คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  อาจจะแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางรายวิชาของ
สาขาวิชา เพื่อปรับพื้นฐานใหเพียงพอแกการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาโดยไมนับ
หนวยกิต นักศึกษาตองลงศึกษารายวิชาทั้งหมดกอนถึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรูหรือสอบวัด
คุณสมบัติ 
 
 17.3.1 ความหมายเลขรหัสวิชา 

 ตัวเลข 6 หลักนับจากซายมือมีความหมายดังนี้  XXXXXX 
 หลักที่ 1   หมายถึง สํานักวิชาที่รับผิดชอบ   
    เลข 4 หมายถึง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 หลักที่ 2 และ 3  หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ   
    เลข 26 หมายถึง สํานักวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
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 หลักที่ 4   หมายถึง ระดับหรือลักษณะของรายวิชา   
    เลข 5 หมายถึง ระดับปริญญาตรีขั้นสูง 
        เลข 6 หมายถึง วิชาบังคับ   
    เลข 7  หมายถึง วิชาเลือก 

      เลข 8  หมายถึง สัมมนา     
เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ 

 หลักที่ 5   หมายถึง กลุมวิชาตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
  เลข 1  : พื้นฐานหลักและทฤษฎี 
   (Principle and Theory) 
  เลข 2-3  : วัสดุและกระบวนการ 

    (Materials and Processing) 
  เลข 4  : ลักษณะเฉพาะและการวิเคราะห 
     (Characterization and Analysis) 
  เลข 5  : สมบัติและการวัด 

  (Properties and Measurement) 
  เลข 6  : หัวขอการศึกษาทีนาสนใจอื่น ๆ  

      (Other Interesting Study Topics) 
  เลข 7  : สัมมนา 

     (Seminar)  
  เลข 8  : วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

  (Master Thesis) 
  เลข 9  : วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
     (Doctoral Thesis) 

หลักที่ 6  หมายถึง ลําดับของรายวิชาในกลุมวิชานั้น ๆ  
 

 17.3.2 กลุมวิชาบังคับ 
กลุมวิชาบังคับทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ประกอบดวยกลุมวิชาหลักที่นักศึกษา

ควรมีความรูลึกซึ้งในความรูพื้นฐานซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความคิด กอใหเกิดการพัฒนาการ
วิจัยไดอยางกวางขวางอันจะเปนประโยชนตอการวิจัยโดยการพึ่งตนเอง 

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 

 
426610  วิธีการเชิงคณิตศาสตรในวัสดุศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  4(4-0-12) 

Mathematical Methods in Material Science and Engineering 
426611  อุณหพลศาสตรของวัสดุ                3(3-0-9) 

  Thermodynamics of Materials 
426612  เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูงสําหรับเซรามิก               4(4-0-12) 
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  Advanced Physical Chemistry for Ceramics 
426613  ฟสิกสสถานะของแข็ง      3(3-0-9) 

  Solid State Physics 
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426614  การออกแบบการทดลองสําหรับเซรามิก    3(3-0-9) 
Experimental Design for Ceramics 

426615  เคมีอนินทรียขั้นสูง       3(3-0-9) 
Advanced Inorganic Chemistry  

426616  การถายโอนมวลสารทางเซรามิก     3(3-0-9) 
  Mass Transport in Ceramics 
426617  เคมีของผลึก       3(3-0-9)  

Crystal Chemistry  
426620  วัสดุเซรามิกขั้นสูง      3(3-0-9) 

  Advanced Ceramic Materials 
426621  กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 1      3(3-0-9) 

Advanced Ceramic Processing I 
426622  กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 2     3(3-0-9) 

Advanced Ceramic Processing II      
426623  วิศวกรรมอนุภาค       3(3-0-9) 

Particulate Engineering       
426640  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 1:    3(3-0-9) 

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ              
Characterization in Material Engineering I: X-ray Diffraction 

 
17.3.3 กลุมวิชาเลือก   

กลุมวิชาเลือกจัดไวสําหรับอาจารยที่ปรึกษาแนะนําใหนักศึกษาเลือกเรียนโดยมี
จุดมุงหมายใหเอื้ออํานวยประโยชนโดยตรงตอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธเสริมสรางใหการทํา
วิทยานิพนธบรรลุเปาหมายโดยเร็วแบงเปนกลุมตาง ๆ   5  กลุม 

 
17.3.3.1 พ้ืนฐานหลักและทฤษฎี 

   Principle and Theory  
 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 
 
426710  วิธีการชิ้นสวนอันตะทางวิศวกรรมเซรามิก              4(4-0-12) 

  Finite Element Method in Ceramic Engineering 
426711  ผลึกศาสตร       3(3-0-9) 

  Crystallography 
426712  เคมีสถานะของแข็ง                3(3-0-9) 

  Solid State Chemistry 



 

 13

426713  คอลลอยดและอินเตอรเฟส               3(3-0-9) 
  Colloids and Interface 

426714  ทฤษฎีสเปกโทรสโกป       3(3-0-9) 
  Theory of Spectroscopy 

426715  วิทยากระแสของระบบอนุภาค               3(3-0-9) 
  Rheology of Particle System 

426716  กลศาสตรเชิงสถิติ                4(4-0-12) 
  Statistical Mechanics  
 

17.3.3.2  วัสดุและกระบวนการ 
  Materials and Processes 

  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 
 

426521  เซรามิกทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-9) 
  Electrical and Electronic Ceramics 

426522  เซรามิกทางแมเหล็ก      3(3-0-9) 
  Magnetic Ceramics 

426523  เซรามิกชีวภาพ       3(3-0-9) 
  Bioceramics  

426524  เซรามิกเชิงโครงสราง      3(3-0-9) 
  Structural Ceramics 

426525  แกวและแกวเซรามิก ทางอุตสาหกรรม    3(3-0-9) 
  Industrial Glass and Glass Ceramics 

426720  เทคโนโลยีแกวขั้นสูง      3(3-0-9) 
  Advanced Glass Technology 

426721  วัสดุเชิงประกอบทางเซรามิกขั้นสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Ceramic Composite Materials 

426722  หัวขอทางกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Topics in Ceramic Processing 
426723  หัวขอทางเทคโนโลยีเครื่องปนดินเผาขาวขั้นสูง   3(3-0-9) 

  Advanced Topics in Whiteware Technology 
426724  หัวขอทางวัสดุชีวภาพขั้นสูง     3(3-0-9) 

  Advanced Topics in Biomaterials  
426725  หัวขอทางแกวขั้นสูง      3(3-0-9) 

  Advanced Topics in Glass 
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426726  หัวขอทางวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Topics in Composite Materials 

426727  หัวขอทางเซรามิกเชิงฟงคชันขั้นสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Topics in Functional Ceramics 

426728  หัวขอทางเซรามิกเชิงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกขั้นสูง   3(3-0-9) 
Advanced Topics in Electrical and Electronic Ceramics 

426729  หัวขอทางเซรามิกเชิงโครงสรางขั้นสูง    3(3-0-9) 
  Advanced Topics in Structural Ceramics  

426730  หัวขอทางเซรามิกเชิงแมเหล็กขั้นสูง              3(3-0-9) 
Advanced Topics in Magnetic Ceramics  

426731  ปฏิบัติการกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง    1(0-3-0) 
  Advanced Ceramic Processing Laboratory 
 

17.3.3.3  ลักษณะเฉพาะและการวิเคราะห  
 Characterization and Analysis 

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 

 

426740  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 2:    3(3-0-9) 
ลักษณะเฉพาะเชิงเคมี 
Characterization in Material Engineering II :  
Chemical Characterization 

426741  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 3:    3(3-0-9) 
ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาค    
Characterization in Material Engineering III :  
Physical Characterization 

426742  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 4:    3(3-0-9) 
ลักษณะเฉพาะเชิงความรอน   
Characterization in Material Engineering IV :  
Thermal Characterization  

426743  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 5:    3(3-0-9) 
ลักษณะเฉพาะเชิงจุลทรรศน      
Characterization in Material Engineering V :  
Microscopic Characterization 

 
17.3.3.4  สมบัติและการวัด 

 Properties and Measurement 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 

 

426750  สมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของวัสดุเซรามิก   3(3-0-9) 
  Thermal and Mechanical Properties of Ceramic Materials 

426751  ปฏิบัติการวัดและทดสอบเชิงเซรามิกขั้นสูง 1   1(0-3-0) 
Advanced Ceramic Measurement and Testing Laboratory I 

426752  ปฏิบัติการวัดและทดสอบเชิงเซรามิกขั้นสูง 2   1(0-3-0)  
Advanced Ceramic Measurement and Testing Laboratory II 
 
17.3.3.5 รายวิชาสนับสนุนงานวิจัยและหัวขอที่นาสนใจ 

 Research Supporting Courses and Interesting Topics 
 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 
 

102701  การสืบคนขอมูล       3(3-0-9) 
  Information Access 

426520  วิธีการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ             3(3-0-9) 
  Research Methodology and Research Writing in English 

426526  การประกันคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ   3(3-0-9) 
  Quality Assurance and Laboratory Standards 

426760  หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 1     3(3-0-9) 
  Selected Topics in Ceramics I 

426761  หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 2     3(3-0-9) 
  Selected Topics in Ceramics II 

426762  หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 3     3(3-0-9) 
  Selected Topics in Ceramics III 

426763  หัวขอที่เลือกสรรทางเซรามิก 4     3(3-0-9) 
  Selected Topics in Ceramics IV 

426764  การศึกษาปญหาเฉพาะเรื่องขั้นสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Special Problems 

426765  หัวขอการศึกษาอิสระ      3(3-0-9) 
  Independent Study 
 
นอกจากกลุมวิชาเลือกทั้ง 5 กลุมใน 17.3.3 นี้แลว นักศึกษาอาจเลือกวิชาในกลุมรายวิชาบังคับใน 17.3.2

ของสาขาวิชาเปนวิชาเลือกทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาและสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  
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17.3.4 กลุมวิชาสัมมนา 
Seminar 
 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 
  

426870  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1      1(0-1-3)  
  Graduate Seminar I 

426871  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2       1(0-1-3)  
  Graduate Seminar II 

426872  สัมมนาวิจัย       1(0-1-3)  
  Research Seminar 
 

17.3.5 กลุมรายวิชาวิจัยและวิทยานิพนธ 
Thesis 

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หนวยกิต 

  
426980  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต แบบ ก 2     20 หนวยกิต 

  Master Thesis Plan A Scheme A2 
426990  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาโท)  60 หนวยกิต 

  Doctoral Thesis I (For Master Degree holders)  
426991  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาโท)  45 หนวยกิต 

  Doctoral Thesis II (For Master Degree holders)  
426992  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (ผูเขาศึกษาจบปริญญาตรี)  60 หนวยกิต 

  Doctoral Thesis II (For Bachelor Degree holders) 
 

17.4 แผนการศึกษา 
โครงสรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษากําหนดใหนักศึกษาสําเร็จระดับมหาบัณฑิต  ภายใน 2 ป  

และระดับดุษฎีบัณฑิต  ภายใน 3-4 ป  โดยแนะนําแผนการศึกษาไวดังนี้ 
 

17.4.1 ระดับมหาบัณฑิต   
แบบ ก 2 : เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
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แผนการศึกษาระดับ มหาบัณฑิต แบบ ก 2 
 
 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย 

กิต 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย 

กิต 
เคมีเชิงฟสิกสข้ันสูงสําหรับ-
เซรามิก 
วัสดุเซรามิกข้ันสูง 
กระบวนการทางเซรามิกข้ันสูง 1 
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 

4 
 
3 
3 
1 

การวิเคราะหลักษณะเฉพาะฯ 1 
การออกแบบการทดลอง
สําหรับเซรามิก  
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 
สัมมนาวิจัย  

3 
3 
 
1 
1 

วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2
   

3 
3 
3 

 

รวม    11 รวม    8 รวม 9 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย

กิต 
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2    3 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2 

 
   7 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2 

 
   7 

รวม    3 รวม    7 รวม    7 
 

รวม   45  หนวยกิต 
17.4.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต   

  17.4.2.1  แบบ 1: ทําวิจัยและวิทยานิพนธ 
            ผูศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
แผนการศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1 (ปริญญาโท) 

 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1  

3 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 

3 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 

3 

รวม 3 รวม 3 รวม 3 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 

10 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 

10 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 

10 

รวม 10 รวม 10 รวม 10 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 

7 

รวม 7 รวม 7 รวม 7 
 

รวม   60 หนวยกิต 
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17.4.2.2  แบบ 2: เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
 

ผูศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย
กิต 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย
กิต 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย
กิต 

วิชาบังคับ 1 
วิชาบังคับ 2 
วิชาบังคับ 3 
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 

3 
3 
3 
1 

วิชาเลือก 1 
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 
สัมมนาวิจัย 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

3 
1 
1 
3 

 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

   

3 
 

รวม 10 รวม 8 รวม 3 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

7 

รวม 7 รวม 7 รวม 7 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

7 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

4 

รวม 7 รวม 7 รวม 4 
 

รวม   60   หนวยกิต 
 
นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาบังคับทั้ง 3 วิชาใน 17.3.2 โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษาและสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
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ผูศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย
กิต 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย
กิต 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 3 หนวย
กิต 

วิชาบังคับ 1 
วิชาบังคับ 2 
วิชาบังคับ 3 
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 

3 
3 
3 
1 

วิชาบังคับ  4 
วิชาบังคับ  5 
วิชาบังคับ  6 
สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 
สัมมนาวิจัย  

3 
3 
3 
1 
1 

วิชาบังคับ 7 
วิชาเลือก 1 
วิชาเลือก 2 

   

3 
3 
3 

 

รวม 10 รวม 11 รวม 9 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

3 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  
แบบ 2 

3 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

8 

รวม 3 รวม 3 รวม 8 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

8 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

8 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

8 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 3  หนวย

กิต 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

8 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2 

8 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2 

6 

รวม 8 รวม 8 รวม 6 
 

รวม     90   หนวยกิต 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
102701 การสืบคนขอมูล        3(3-0-9) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
การสํารวจขอมูลทางวิทยาศาสตรที่มีอยูและวิธีการเขาถึงขอมูลเหลานั้น 
เคาโครงรายวิชา 
1.  ขอมูลในหองสมุด         5 ชั่วโมง 
2.  เอกสารทางวิทยาศาสตร        6 ชั่วโมง 
3.  แหลงบทคัดยอ         2 ชั่วโมง 
4.  ฐานขอมูล          3 ชั่วโมง 
5.  การสืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส       5 ชั่วโมง 
6.  วิธีการสืบคน          6 ชั่วโมง 
7.  การอางอิงและเอกสารอางอิง        3 ชั่วโมง 
8.  โครงงานเชิงปฏิบัติการ        6 ชั่วโมง 
 
102701 Information Access        3(3-0-9) 
Prerequisite: None 
This course explores the area of what scientific information is available and how to access  
Course Outline 
1. Information in libraries        (5 hours) 
2. Scientific literature         (6 hours) 
3. Abstract sources         (2 hours) 
4. Databases          (3 hours) 
5. Electronic data access        (5 hours) 
6. Searching strategies        (6 hours) 
7. Citations and references        (3 hours) 
8. Project workshops         (6 hours) 
 
426520 วิธีการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ    3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
กระบวนการวิจัยและวิธีการทางวิศวกรรมศาสตร  ขอบเขตการวิจัย การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลการ
ฝกการแกปญหาการจัดการเกี่ยวกับขอมูลและรูปแบบที่เหมาะสมในการเขียนงานทางวิศวกรรมศาสตร             
เคาโครงรายวิชา 
1.  วิธีการวิจัย          12 ชั่วโมง 

1.1 กระบวนการวิจัยและวิธีการทางวิศวกรรมศาสตร 
    1.2  ขอบเขตการวิจัย 
    1.3  การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
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    1.4  การฝกการแกปญหา 
2.  วิธีการเขียนงานวิจัย         24 ชั่วโมง 
    2.1  สาระสําคัญ  แหลงที่มา  บรรณานุกรม และ การอางอิง 
    2.2  การจัดการขอมูลและขอคิดที่ขัดแยง 

2.3 การเรียบเรียง  การลอกเลียน และ รูปแบบของการเขียน 
    2.4  ยุทธวิธีการพิสูจนอักษรและการปรับปรุงตนฉบับงานเขียน 
    2.5  รายงานวิจัย 
 
426520 Research Methodology and Research Writing in English            3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Basic research process and engineering method.  Frameworks of analysis.Data orrection and 
analysis. Problem solving. Organization of material and styles appropriate for engineering writing. 
Course Outline 
1. Research methodology        (12 hours) 

1.1 Research process and engineering method 
1.2 Frameworks for analysis 
1.3 Data collection and data analysis 
1.4 Problem solving 

2. Research writing         (24 hours) 
2.1 Focus, sources, bibliography, and citation 
2.2 Information organization and argument 
2.3 Paraphrase, plagiarism, and writing styles 
2.4 Proofreading strategies and improvement of drafts 
2.5 Research paper 

 
426521 เซรามิกทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ทฤษฎีและการประยุกตใชงานของวัสดุเซรามิก ในทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมบัติพื้นฐานและระเบียบ
วิธีทางกระบวนการผลิต ครอบคลุมสารกึ่งตัวนํา  เทคโนโลยีของแผงวงจรรวม  และแผนฐานวงจรเซรามิก 
เคาโครงรายวิชา 
1. อิเล็กโทรเซรามิก         18 ชั่วโมง 

1.1 ตัวนําไฟฟาเซรามิก 
1.2 ไดอิเล็กทริกส รีแลกเซอรและฉนวน 
1.3 พิโซอิเล็กทริกเซรามิก 
1.4 วัสดุไพโรอิเล็กทริก 
1.5 อิเล็กโทรออพทิกเซรามิก 
1.6 การทําสาร 
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2. สารกึ่งตัวนํา          18 ชั่วโมง 
2.1 สารกึ่งตัวนําเกิดจากธรรมชาติภายในและเกิดจากมลทิน 
2.2 ผลของฮอลลและความตานทานแมเหล็ก 
2.3 พาหะสวนเกินในสารกึ่งตัวนํา 
2.4 เทคโนโลยีวัสดุและการวัดสมบัติชิ้นงาน 
2.5 ทฤษฎีของสารกึ่งตัวนํา รอยตอพี-เอ็น 
2.6 หนึ่งขั้ว สองขั้ว และสิ่งประดิษฐไฟโตนิก 

 
426521 Electrical and Electronic Ceramics                 3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Theories and applications of ceramic materials in electrical and electronic fields are discussed.   
Basic properites and processing methods such as semiconductor IC packaging technology and 
ceramic substrates are also covered. 
Course Outline 
1.   Electroceramics         (18 hours) 

1.1 Ceramic conductors 
1.2 Dielectrics, Relaxors and Insulators 
1.3 Piezoelectric ceramics 
1.4 Pyroelectric materials 
1.5 Electro-optic ceramics 
1.6 Fabrication 

2.   Semiconductor         (18 hours) 
2.1 Intrinsic semiconductors and Impurity semiconductors 
2.2 Hall effect and Magnetoresistance 
2.3 Excess carriers in semiconductors 
2.4 Materials Technology and the measurement of Bulk Properties 
2.5 Theory of Semiconductor p-n junctions 
2.6 Unipolar, Bipolar and Photonic Devices 

 
426522 เซรามิกทางแมเหล็ก        3 (3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
หัวขอพื้นฐานและขั้นสูงทางแมกเนติกเซรามิกเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับแมเหล็ก และวัสดุเซรามิกทางแมเหล็ก รวม
หัวขอสภาวะไฟฟาแมเหล็ก ทฤษฎีควอนตัมของสมบัติทางแมเหล็กโดเมนแมเหล็กปรากฏการณแมกนิโตออพทิก  
การวัดสมบัติทางแมเหล็กของวัสดุแมเหล็กเซรามิก เฟอรไรทชนิดชั่วคราวและถาวร การเนตและเฟอรไรทสําหรับ
การประยุกตใชงานทางไมโครเวฟ กระบวนการผลิตที่มีความสัมพันธกับการใชงาน 
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เคาโครงรายวิชา 
1. สภาวะแมเหล็กและวัสดุแมเหล็ก        2 ชั่วโมง 

ประวัติการพัฒนา  บทบาทหนาที่ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. สนามแมเหล็ก คําศัพทและความสัมพันธของหนวย ชนิดของสภาวะแมเหล็ก  6 ชั่วโมง 

เฟอรโรแมกเนติกโดเมน  
3. เฟอรไรทสําหรับงานไมเกี่ยวกับการประยุกตใชงานทางไมโครเวฟ    5 ชั่วโมง 
4. เฟอรไรทสําหรับงานไมโครเวฟ       5 ชั่วโมง 
5. แมเหล็กถาวร         8 ชั่วโมง 
6. การเตรียมเฟอรไรท การเตรียมผง การอัดขึ้นรูป การซินเตอร และการขัด             10 ชั่วโมง 
 
426522 Magnetic Ceramics                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Fundamental and advanced topics in magnetic ceramics are discussed to give a more in-depth 
understanding about magnetism and magnetic ceramic materials.  Topics covered include electronic 
magnetic moments, quantum theory of magnetism magnetic properties, magnetic domains, magneto-
optic phenomena, magnetic measurements and types of magnetic ceramic materials (soft and hard 
ferrites, garnets and ferrites for microwave applications).  Manufacturing methods will also be 
discussed in relation to specific applications. 
Course Outline 
1. Magnetism and magnetic materials ;      (2 hours) 
 Historical developments and present role in industry and technology 
2. Magnetic field, terms and related units; type of magnetism,     (6 hours) 
       ferromagnetic domains         
3. Ferrites for non-microwave applications      (5 hours) 
4. Microwave ferrites         (5 hours) 
5. Permanent magnets        (8 hours) 
6. Ferrite preparation ; powder preparation, compact forming,     (10 hours) 
 sintering and  machining         
 
426523 เซรามิกชีวภาพ         3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
วัสดุเซรามิกสําหรับการประยุกตใชงานทางชีวภาพรวมถึงกระบวนการผลิตและการควบคุม การเลือกใชวัสดุ 
ตัวแปรเสริมที่ควบคุมการเขากันไดกับรางกายและพฤติกรรมของเซรามิกชีวภาพ เชน สมบัติทางฟสิกสและ
เคมี การกัดกรอนหรือการละลาย ความลา และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเนื้อเยื่อที่ผิวหนาของวัสดุ 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา          2 ชั่วโมง 
2. เซรามิกที่มีความเฉื่อยทางชีวภาพ       4 ชั่วโมง 
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3. เซรามิกที่มีฤทธิ์แรงทางชีวภาพ  ไฮดรอกซีแอปาไทตชนิดเนื้อแนน เนื้อพรุน           14 ชั่วโมง 
การเคลือบผิวดวยไฮดรอกซีแอปาไทต  วัสดุเชิงประกอบ และซีเมนตสําหรับกระดูก   

4. แกวที่มีฤทธิ์แรง         2 ชั่วโมง 
5. แกวเซรามิกที่มีฤทธิ์แรง        4 ชั่วโมง 
6. การออกแบบในระบบเซรามิกที่มีฤทธิ์แรงและพอลิเมอร     3 ชั่วโมง 
7. การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของเซรามิกชีวภาพ      3 ชั่วโมง 
8. กฎการควบคุมสําหรับสิ่งประดิษฐทางการแพทย      2 ชั่วโมง 
9. มาตรฐานเอเอสทีเอ็ม สําหรับเซรามิกชีวภาพ      2 ชั่วโมง 
 
426523 Bioceramics                                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Ceramic materials for biological applications including processing and control, material   selection, 
variables that control compatibility and performance of bioceramics such as physical and chemical 
properties,corrosion or solubility, fatigue and interfacial histochemical changes. 
Course Outline 
1. Introduction         (2 hours) 
2. Bioinert ceramics  (4 hours) 
3. Bioactive ceramics ;        (14 hours) 
 Dense and pororus hydroxyapatite, hydroxyapatite coating,  
 composites and bone cement 
4. Bioactive glasses         (2 hours) 
5. Bioactive glass-ceramics        (4 hours) 
6. Design of bioactive ceramic and polymer systems     (3 hours) 
7. Characterization of bioceramics       (3 hours) 
8. Regulation of medicine devices       (2 hours) 
9. ASTM standards for bioceramics       (2 hours) 
 
426524 เซรามิกเชิงโครงสราง        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การทบทวนกระบวนการและการควบคุมเกี่ยวกับเซรามิกเชิงโครงสรางในระบบที่เปนสารประเภทออกไซด 
และสารที่ไมใชประเภทออกไซด หลักการออกแบบและประยุกตใชงาน ขอดีและขอจํากัด   สมบัติและการ
ประเมิน สมบัติของวัสดุ 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา  ภาพรวมของการประยุกตใชวัสดุเซรามิกในเชิงโครงสราง                          2 ชั่วโมง 
2. เซรามิกเชิงโครงสราง   วัสดุ   กระบวนการ และ สมบัติ               16 ชั่วโมง 

2.1 วัสดุประเภทออกไซด 
2.1.1 วัสดุประเภท อะลูมิโน ซิลิเกต 
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2.1.2 วัสดุประเภท อะลูมินาสูง 
2.1.3 วัสดุประเภท เซอรโคเนีย 
2.1.4 วัสดุออกไซดประเภทอื่นๆ 

2.2 วัสดุประเภทที่ไมใชออกไซด 
2.2.1 วัสดุประเภท ซิลิคอน คารไบด 
2.2.2 วัสดุประเภท ซิลิคอน ไนไตรด 
2.2.3 วัสดุประเภท ไซอะลอน 
2.2.4 วัสดุประเภท โบรอน ไนไตรด และ คารไบด 

2.3 วัสดุเชิงประกอบ 
3. สมบัติเชิงกลที่สําคัญ  วิธีการวัด และ การควบคุม     8 ชั่วโมง 

3.1  ความแข็งและความตานทานตอการสึกหรอ 
3.2  ความแข็งแรงและสมบัติเชิงอิลาสติก 
3.3  ความเหนียวของวัสดุ 
3.4  ความลาภายใตการรับแรงเปนวัฏจักร 
3.5  สมบัติเชิงกลที่อุณหภูมิสูงและการคืบ 

4. กรณีศึกษาในการออกแบบและประยุกตใชงานของเซรามิกเชิงโครงสราง   6 ชั่วโมง 
4.1  วัสดุเซรามิกในเครื่องมือตัด 
4.2  ชิ้นสวนทนการสึกหรอและการใชงานในอุตสาหกรรม 
4.3  เครื่องยนตดีเซลประเภทไมสูญเสียพลังงาน 
4.4  เครื่องยนตเทอรไบนขั้นสูง ประเภทหมุนดวยกาซ 
4.5  การใชงานดานอวกาศและการปองกัน 
4.6 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

5. รายงานและการนําเสนอเกี่ยวกับการใชงานของเซรามิกเชิงโครงสราง   4 ชั่วโมง 
 
426524 Structural Ceramics                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Review of processing and control of structural ceramics, oxide and non-oxide systems, designs and 
applications, advantages and limitations, properties and evaluation of materials. 
Course Outline 
1. Introduction ; overview of structural applications of ceramic materials   (2 hours) 
2. Structural ceramics ; materials, processing and properties    (16 hours) 

2.1 Oxide base materials 
2.1.1 Aluminosilicates  
2.1.2 High alumina 
2.1.3 Zirconia  
2.1.4 Other oxide ceramics 

2.2 Non-oxide base materials 
2.2.1 Silicon carbide 
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2.2.2 Silicon nitride 
2.2.3 Sialon 
2.2.4 Boron nitride and carbide 

 2.3 Composites 
3. Important mechanical properties , methods of evaluation and control   (8 hours) 

3.1  Hardness and wear resistance 
3.2  Strength and elastic properties 
3.3  Toughness 
3.4  Fatique under cyclic loading 
3.5  High temperature mechanical properties and creep 

4. Case study in design and application of structural ceramics     (6 hours) 
4.1 Ceramic cutting tools 
4.2 Wear parts and industrial applications 
4.3 Adiabatic diesel engines 
4.4 Advanced gas turbines 
4.5 Aerospace and defense-related applications 
4.6 Heat exchanger 

5. Paper(s) and presentation(s) base on application of structural ceramics  (4 hours) 
 
426525 แกวและแกวเซรามิกทางอุตสาหกรรม      3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาของผลิตภัณฑแกว และแกวเซรามิกในอุตสาหกรรม ในเชิงของ
องคประกอบ การออกแบบกระบวนการ สมบัติและการใชงาน  คําอธิบายความเกี่ยวพันธระหวางองคประกอบ 
ของแกวและกระบวนการผลิตทางดานเคมีและฟสกิสการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาดานแกวและแกวเซรามิก 
ในอนาคต 
เคาโครงรายวิชา 
1. การพัฒนาดานแกวในอุตสาหกรรม       2 ชั่วโมง 
2.   ผลิตภัณฑแกวชนิดพิเศษ  ความสัมพันธระหวางสมบัติและองคประกอบ   8 ชั่วโมง 
3.    ผลิตภัณฑแกวเซรามิก  กระบวนการผลิต  สมบัติและการใชงาน    8 ชั่วโมง 
4.    ผลิตภัณฑแกวเฉพาะงาน                  10 ชั่วโมง 
      แกวพรุน  แกวไวแสง   แกวเปลี่ยนสีตามแสง   แกวสําหรับการเชื่อม  และอื่นๆ   
      ลักษณะการใชงาน 
5. กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน       3 ชั่วโมง 
6.  กระบวนการสังเคราะหแบบ โฃล เจล       3 ชั่วโมง 
7.  ความเปนไดในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวและแกวเซรามิกในอุตสาหกรรม   2 ชั่วโมง 
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426525 Industrial Glass and Glass Ceramics                                  3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Overview of the development of industrial glass and glass-ceramic products in terms of 
compositions, process design, properties, and applications.  The interrelation of glass composition 
and manufacturing processes will be described based on chemistry and physics. Future development 
of glass and glass-ceramics is discussed. 
Course Outline 
1. Industrial glass development       (2 hours) 
2. Special glasses ; properties and composition relations    (8 hours) 
3. Glass-ceramics ; processes, properties and applications    (8 hours) 
4. Functional glasses ; porous glass, photosensitive glass, photochromic glass,    (10 hours) 
 solder glass etc., and their applications 
5.  Ion-exchange processing         (3 hours) 
6. Sol-gel processing            (3 hours)  
7. Possibilities of the development of industrial glass and glass ceramics    (2 hours) 
 
426526  การประกันคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ    3(3-0-9) 
เงื่อนไข  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เปาหมายเชิงหลักการและยุทธศาสตรของระบบการบริหารงาน การบริหารการควบคุมคุณภาพและระบบความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ รูปแบบ นโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานของหองปฏิบัติการ   ขั้นตอน 
และวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน ไอโซ และอื่นๆ 
เคาโครงรายวิชา 
1. เปาหมายเชิงหลักการและยุทธศาสตรของระบบการบริหารงานควบคุมคุณภาพ  3 ชั่วโมง 
2. ระบบของการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ      6 ชั่วโมง 
3. ระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ       3 ชั่วโมง 
4. รูปแบบนโยบายและการประกันคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ    6 ชั่วโมง 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ       3 ชั่วโมง 
6. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอระบบมาตรฐาน ไอโซ ตางๆ    10 ชั่วโมง 
7. การประยุกตใชกับการบริหารหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมวัสดุ       5 ชั่วโมง 
 
426526 Quality Assurance and Laboratory Standards     3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Fundamental target(s) and strategy in management systems.   Management for quality assurance 
and safety system in laboratory.  Methods, policy and quality assurance for qualified standard of 
laboratory.   Procedures and practices for certification of ISO and other standards. 
Course Outline 
1.  Fundamental targets and strategy of quality control management systems  (3 hours) 
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2.  Laboratory management systems       (6 hours) 
3.  Laboratory safety systems        (3 hours) 
4.  Methods, policy and quality assurance for qualified standard laboratory  (6 hours) 
5.  Requirements for quality systems       (3 hours) 
6.  Procedures and practice for certification of ISO standards    (10 hours) 
7.  Applications to management of materials engineering laboratory        (5  hours) 

 
426610 วิธีการเชิงคณิตศาสตรในวัสดุศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   4(4-0-12) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ทบทวนสมบัติของอนุกรมอนันต ปริภูมิผลคูณภายใน  อนุกรมฟูริเยร   อินทิกรัลฟูริเยร   การแทนฟูริเยร
แบบเลขชี้กําลัง  สมบัติของอินทิกรัลฟูริเยร  คอนโวลูชัน  การแปลงฟูริเยร ปญหาคาขอบสตูรมลีอูวิลล 
ฟงกชันเบสเซล  การจัดชนิดของสมการเชงิอนุพันธยอยอันดับสองเชิงเสนซึ่งมีตัวแปรอิสระสองตัว สมการ
เชิงอนุพันธไฮเพอรโบลิก  สมการความรอน    สมการอีลิปติก  การแปลงลาปลาซ สมการเชิงผลตาง  การ
แปลงฟูริเยรแบบเต็มหนวย   การแปลงฟูริเยรแบบรวดเร็ว 
เคาโครงรายวิชา 
1. ทบทวนสมบัติของอนุกรมอนันต       3 ชั่วโมง  
2. ปริภูมิผลคูณภายใน         4 ชั่วโมง 
3. อนุกรมฟูริเยร         4 ชั่วโมง 
4. อินทิกรัลฟูริเยร   การแทนฟูริเยรแบบเลขชี้กําลัง  สมบัติของอินทิกรัลฟูริเยร    6 ชั่วโมง 

คอนโวลูชัน  การแปลงฟูริเยร 
5. ปญหาคาขอบสตูรม-ลีอูวิลล        3 ชั่วโมง 
6. ฟงกชันเบสเซล         4 ชั่วโมง 
7. การจัดชนิดของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองเชิงเสนซึ่งมีตัวแปรอิสระสองตัว  2 ชั่วโมง 
8. สมการเชิงอนุพันธไฮเพอรโบลิก       2 ชั่วโมง 
9. สมการความรอน           2 ชั่วโมง 
10. สมการอีลิปติก           2 ชั่วโมง 
11. การแปลงลาปลาซ          7 ชั่วโมง 
12. สมการเชิงผลตาง         1 ชั่วโมง 
13. การแปลงฟูริเยรแบบเต็มหนวย       6 ชั่วโมง 
14. การแปลงฟูริเยรแบบรวดเร็ว        2 ชั่วโมง 
 
426610 Mathematical Methods in Material Science and  Engineering             4(4-0-12) 
Condition:  Consent of the School  
Review of properties of infinite series.  Inner product spaces. Fourier series.  Fourier integrals, the 
exponential Fourier representation, properties of Fourier integral, convolution, Fourier transforms. 
Sturm-Liouville boundary value problems. Bessel function. Classification of linear second order partial 
differential equations with two independent variables. Hyperbolic differential equations.  The heat 
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equation.  Elliptic equations. Laplace transform.  Difference equations.  Discrete Fourier transform.  
Fast Fourier transforms 
Course Outline 
1. Review of properties of infinite series      (3 hours) 
2. Inner product spaces        (4 hours) 
3. Fourier series         (4 hours) 
4. Fourier integrals, the exponential Fourier representation,    (6 hours) 
 properties of Fourier integral, convolution, Fourier transform 
5. Sturm-Liouville boundary value problems      (3 hours) 
6. Bessel function         (4 hours) 
7. Classification of linear second order partial differential equation   (2 hours) 
8. Hyperbolic differential equations       (2 hours) 
9. The heat equation         (2 hours) 
10. Elliptic equation         (2 hours) 
11. Laplace transform         (7 hours) 
12. Difference equations        (1 hour) 
13. Discrete Fourier transform        (6 hours) 
14. Fast Fourier transforms        (2 hours) 
 
426611 อุณหพลศาสตรของวัสดุ        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
แนวคิดพื้นฐานทางอุณหศาสตรของของแข็งครอบคลุมกฎขอ 1, 2 และ 3 ของอุณหพลศาสตรและการใช
งานทางวัสดุ ทฤษฎีของการละลาย และการสมดุลวัฏภาค การแปลงวัฏภาค อิเล็กโทรเคมี และโซลิดอิเล็ก
โทรไลต และการแกปญหาขั้นสูงทางอุณหพลวัต 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา และคําจํากัดความของคําศัพทตาง ๆ       2 ชั่วโมง 
2. กฎขอที่  1 ของอุณหพลศาสตร  ความรอนและงานเอนทาลปและความจุความรอน   4 ชั่วโมง 

ความรอนสําหรับการกอเกิด ความรอนสําหรับปฏิกิริยา 
3. กฎขอที่  2 ของอุณหพลศาสตร เอนโทรป และการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดปฏิกิริยา  6 ชั่วโมง 

ของ กระบวนการตาง ๆ  ฟงคชันเอนโทรปงานอิสระ  สรุปความสัมพันธทาง 
อุณหพลศาสตรและการแปลขอมูลทางสถิติ 

4. กฎขอที่  3 ของอุณหพลศาสตร และการประยุกตใชงาน     4 ชั่วโมง 
5. ความสัมพันธระหวางอุณหพลวัตและสมบัติทางฟสิกส     6 ชั่วโมง 
6. พลังงานอิสระของปฏิกิริยาแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน     3 ชั่วโมง 
7. สารละลาย          3 ชั่วโมง 
8. สมดุลวัฏภาคที่มีองคประกอบตาง ๆ        2 ชั่วโมง 
9. พลังงานอิสระของระบบที่มี   2  องคประกอบ      2 ชั่วโมง 
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10. อุณหพลศาสตรของระหวางหนาผิว       2 ชั่วโมง 
11. บทนําเกี่ยวกับตําหนิในโครงสรางผลึก  ผลึกของธาตุและสารประกอบ   2 ชั่วโมง 
 
426611 Thermodynamics of Materials                   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Basic thermodynamic concepts of solids cover first, second and third laws of thermodynamics and 
their applications to materials, solution theory, phase equilibrium,phase transformation, electro– 
chemistry and solid electrolytes, and advanced thermodynamic problem solving. 
Course Outline 
1. Introduction and definition of terms       (2 hours) 
2. The first law of thermodynamics ;       (4 hours) 
 Heat and work, enthalpy and heat capacity, heat of formation heat of reaction 
3. The second law of thermodynamics ;      (6 hours) 
 Entropy  and change of entropy during reaction processes, free energy function, 
 summary of thermodynamic relations, statistical interpretation of entropy 
4. The third law of thermodynamics and applications     (4 hours) 
5. Relationship between thermodynamic and physical properties   (6 hours) 
6. Free energy of heterogeneous reactions      (3 hours) 
7. Solutions          (3 hours) 
8. Equilibrium between phases of variable composition     (2 hours) 
9. Free energy of binary systems       (2 hours) 
10. Thermodynamics of interfaces       (2 hours) 
11. Introduction to defects in crystals ; elemental crystals and compounds    (2 hours) 
 
426612 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูงสําหรับเซรามิก      4(4-0-12) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ทฤษฎีของสมดุลอุณหพลวัต สมดุลวัฏภาคในสารบริสุทธิ์ ระบบที่แปรผันองคประกอบ สมดุลเคมีสาร ละลาย
ไอออน ทฤษฎีเดอบาย-ฮุกเคล เซลลเคมีไฟฟา ศักยไฟฟาระหวางหนา อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไดจากการ
ทดลอง วิธีการทดลองและการจัดการขอมูล ปฏิกิริยาเชิงซอน ปฏิกิริยาในสารละลาย 
เคาโครงรายวิชา 
1. ทฤษฎีของสมดุลอุณหพลวัต        5 ชั่วโมง 
2. สมดุลวัฏภาคในสารบริสุทธิ์        5 ชั่วโมง 
3. ระบบที่แปรผันองคประกอบ        6 ชั่วโมง 
4. สมดุลเคมี          4 ชั่วโมง 
5. สารละลายไอออน         4 ชั่วโมง 
6. ทฤษฎีเดอบาย-ฮุกเคล        2 ชั่วโมง 
7. เซลลเคมีไฟฟา         3 ชั่วโมง 
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8. ศักยไฟฟาระหวางหนา        4 ชั่วโมง 
9. อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไดจากการทดลอง      5 ชั่วโมง 
10. วิธีการทดลองและการจัดการขอมูล       3 ชั่วโมง 
11. ปฏิกิริยาเชิงซอน         4 ชั่วโมง 
12. ปฏิกิริยาในสารละลาย        3 ชั่วโมง 
 
426612 Advanced Physical Chemistry for Ceramics                       4(4-0-12) 
Condition:  Consent of the School   
Theory of thermodynamic equilibrium.  Phase equilibrium in pure substances.  Systems of variable 
compositions.  Chemical equilibrium. Ionic solution.  Debye-Huckel theory. Electrochemical cells.  
Electric potential at interfaces.  Empirical treatment of reaction rates.  Experimental methods and 
treatment of data.  Complex reaction.  Reaction in solution. 
Course Outline 
1. Theory of thermodynamic equilibrium       (5  hours) 
2. Phase equilibrium in pure substances      (5  hours) 
3. Systems of variable compositions       (6 hours) 
4. Chemical equilibrium        (4 hours) 
5. Ionic solution         (4 hours) 
6. Debye – Huckel theory        (2 hours) 
7. Electrochemical cells        (3 hours) 
8. Electric potential at interfaces       (4 hours) 
9. Empirical treatment of reaction rates      (5  hours) 
10. Experimental methods and treatment of data     (3 hours) 
11. Complex reaction         (4 hours) 
12. Reaction in solution         (3 
hours) 
  
426613 ฟสิกสสถานะของแข็ง        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
กลาวถึงที่มาของสมบัติทางฟสิกสของของแข็งขั้นจุลทรรศน  ภาคแรกเปนเรื่องแลตทิฃอะตอมและสมบัติ
รวมเชิงกล ความรอนและไดอิเล็กทริก ตอนที่สองเปนเรื่องโครงสรางแถบพลังงาน และสมบัติเชิงแมเหล็ก 
สมบัติเชิงแสง สภาพนํายวดยิ่ง และสมบัติของฉนวน ไดอิเล็กทริก เฟอรโรอิเล็กทริก  และ พิโซอิเล็กทริก 
เคาโครงรายวิชา 
1. การเปนผลึกและรูปแบบของแข็ง       6 ชั่วโมง 

1.1 โครงสรางผลึกและการยึดเหนี่ยว 
1.2 ตําหนิโครงสราง 
1.3 โครงสรางอสัญฐาน 
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1.4 ผลึกเหลว 
2.   โฟนอน การสั่นของผลึกและโครงสรางอุณหภาพ      9 ชั่วโมง 

2.1 การสั่นของผลึก 
2.2 ความเปนควอนตัมของคลื่นยืดหยุน 
2.3 โฟนอนโมเมนตัม 
2.4 การกระเจิงแบบไมยืดหยุนโดยโฟนอน 
2.5 การจุความรอนของโฟนอน 
2.6 การนําความรอน 

3.    แถบพลังงาน         9 ชั่วโมง 
3.1 แบบจําลองของอิเล็กตรอนเกือบเสรี 
3.2 ฟงคชันบลอชและแบบจําลองโครนิก-เพนนี 
3.3 บริลลูอินโซน สําหรับของแข็งแบบหลายมิติ 
3.4 โลหะ ฉนวน และสารกึ่งตัวนํา 

4.   สมบัติทางไดอิเล็กทริก  เฟอรโรอิเล็กทริก และแมเหล็กของแข็ง    12 ชั่วโมง 
4.1 การมองแบบมหาทรรศนและจุลทรรศนของการตอบสนองเชิงไดอิเล็กทริก 
4.2 พฤติกรรมเฟอรโรอิเล็กทริก 
4.3 พิโซอิเล็กทริกและอิเล็กโทรสทริกชัน 
4.4 ความแรงของแมเหล็กไดโพล 
4.5 แบบตาง ๆ ของสภาวะแมเหล็ก : ไดอะแมกเนติก  พาราแมกเนติก  

เฟอรโรแมกเนติก   แอนติเฟอรโรแมกเนติก และเฟอรริแมกเนติก 
4.6 เรโซแนนซแมเหล็ก 

 
426613 Solid State Physics                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
The microscopic origins of the physical properties of solids are discussed.  First part of the course 
includes atomic lattices and associated mechanical, thermal and dielectric properties.  The second 
part focuses on energy band structure ; the electronic properties of metals, semiconductors and 
insulators . magnetic properties ; optical properties ; superconductivity ; and the dielectric, 
ferroelectric and piezoelectric properties of insulators. 
Course Outline 
1.   Crystallinity and the Form of Solids         (6 hours) 

1.1 Crystal Structure and Binding 
1.2 Structural Defects 
1.3 Amorphous Structures 
1.4 Liquid Crystals 

2.   Phonons: Crystal Vibrations and Thermal Structures     (9 hours) 
2.1 Vibrations of crystals 
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2.2 Quantization of Elastic waves 
2.3 Phonon momentum 
2.4 Inelastic Scattering by Phonons 
2.5 Phonon Heat Capacity 
2.6 Thermal Conductivity 

3.   Energy Bands         (9 hours) 
3.1 Nearly Free Electron Model 
3.2 Bloch Function and Kronig-Penny Model 
3.3 Bragg Reflection and Energy Gap 
3.4 Brillouin Zones for Multi-Dimensional Solids 
3.5 Metals, Insulators and Semiconductors 

4.   Dielectric, Ferroelectrics and Magnetic Properties of Solids    (12 hours) 
4.1 Macroscopic and Microscopic Views of Dielectric Response 
4.2 Ferroelectric Behavior 
4.3 Piezoelectric and Electrostriction 
4.4 Magnetic Dipole Strengths 
4.5 Forms of Magnetism: Diamagnetism, Paramagnetism, Ferromagnetism, 
  Antiferromagnetism and Ferrimagnetism 

  4.6  Magnetic Resonance 
 
426614 การออกแบบการทดลองสําหรับเซรามิก      3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เกี่ยวกับการนําสถิติไปใชในอุตสาหกรรม และงานวิจัยทางเซรามิก  เชน นําไปใชในการออกแบบการทดลอง
อยางมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความแตกตางของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือตัวแปรอื่นๆ 
นอกจากนี้จะมีเนื้อหาของการนําสถิติไปหาสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่นๆ เพื่อนําไปคํานวณหาคา
ความเหมาะสมที่สุด 
เคาโครงรายวิชา 

1. บทนํา          2 ชั่วโมง 
2. ผลตางของคาเฉล่ีย : การทดสอบแบบที      1 ชั่วโมง 
3. การเปรียบเทียบแบบคู : ชวงความเชื่อมั่น : ขนาดของตัวอยาง   2 ชั่วโมง 
4. ผลตางของความแปรปรวน : การทดสอบแบบเอฟ     1 ชั่วโมง 
5. การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)      3 ชั่วโมง 
6. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 : การทดสอบแบบที, การทดสอบแบบเอฟ,    1 ชั่วโมง 

ชวงความเชื่อมั่น, ANOVA : การตรวจสอบดความเพียงพอของแบบจําลอง   
7. การวิเคราะหความแปรปรวน : การตรวจสอบความเพียงพอของแบบจําลอง  2 ชั่วโมง 

และการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 
8. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 : ANOVA , ผลแบบสุม ANOVA    1 ชั่วโมง 
9. แบบจําลองแบบถดถอย : สัมประสิทธิ์การคํานวณ, ตัวแปร ความสําคัญของแบบจําลอง  2 ชั่วโมง 
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และความผิดพลาดของแบบจําลอง 
10. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 : แบบจําลองแบบถดถอย     1 ชั่วโมง 
11. แบบจําลองแบบถดถอย : การแปลง x และ y สําหรับ Nonlinear effect และอันตรกิริยา 2 ชั่วโมง 
12. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 : แบบจําลองสําหรับ Nonlinear effect และ อันตรกิริยา 1 ชั่วโมง 
13. แบบจําลองถดถอย : การตรวจสอบอื่นๆและการวินิจฉัย    2 ชั่วโมง 
14. เทคนิคการออกแบบจําลองสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ   1 ชั่วโมง 
15. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 : แบบจําลองสําหรับ Nonlinear effect และ อันตรกิริยา 2 ชั่วโมง 
16. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 : แบบจําลองสําหรับทํานายผลและการเขียนกราฟ  1 ชั่วโมง 
17. ANOVA ในแบบจําลองแบบถดถอย      3 ชั่วโมง 
18. แบบจําลองแบบถดถอย : การทํานายผล, พื้นผิวผลตอบ และกราฟคอนทัวร  1 ชั่วโมง 
19. แบบจําลองแบบถดถอยสําหรับขอมูลที่ใสและไมใสโคด    3 ชั่วโมง 
20. แบบจําลองของตัวแปรที่ไมตอเนื่อง      1 ชั่วโมง 
21. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 7 : แบบจําลองของตัวแปรที่ไมตอเนื่อง   2 ชั่วโมง 
22. ภูมิหลังของการออกแบบการทดลอง      1 ชั่วโมง 
23. การออกแบบหาจุดเหมาะสมที่สุดแบบดี      3 ชั่วโมง 
24. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 : การออกแบบหาจุดเหมาะสมที่ดีที่สุดแบบดี  1 ชั่วโมง 
25. การทดลองแบบผสม และการออกแบบจําลอง     3 ชั่วโมง 
26. แบบจําลองแบบ 2k Fractional Factorial      3 ชั่วโมง 
27. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 9 : โปรแกรม Design Expert สําหรับการออกแบบการทดลอง 2 ชั่วโมง 

แบบ 2k Design 
 
 426614 Experimental Design for Ceramics         3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
This course emphasizes problem solving methods for manufacturing and research applications.  The 
techniques can be used to design efficient experiments, distinguish differences in materials/ 
processes/machines, identify key variables, develop equations which quantify cause-effect 
relationships and optimize a process or material property.  Several classes are conducted in a 
computer lab where computer programs are applied to design experiments and solve problems. 
Course Outline 
1. Introduction; Common Distributions; Testing Data for Normality   (2 hours) 
2. Differences in Sample Mean: t-test       (1 hour) 
3. Paired Comparisons; Confidence Intervals; Sample Size    (2 hours) 
4. Differences in Sample Variance: F-test      (1 hour) 
5. Analysis of Variance (ANOVA)       (3 hours) 
6. Computer Lab 1: t-tests, F-tests, Confidence Intervals Analysis    (1 hour) 

  of Variance: Model Adequacy Checking 
7. Analysis of Variance: Model Adequacy Checking & Comparisons    (2 hours) 
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  Among Means   
8. Computer Lab 2: ANOVA; Random Effects ANOVA     (1 hour) 
9. Regression Models: Calculating Coefficients, Variable & Model    (2 hours) 

  Significance, & Model Error 
10. Computer Lab 3: Regression Models      (1 hour) 
11. Regression Models: X & Y Transforms for Non-linear Effect &    (2 hours) 

  Interactions  
12. Computer Lab 4: Models for Non-linear Effects & Interactions   (1 hour) 
13. Regression Models: Other Check & Diagnostics     (2 hours) 
14. Model Techniques for Material Properties      (1 hour) 
15. Computer Lab 5: Models for Non-linear Effects & Interactions                   (2 hours) 
16. Computer Lab 6: Model Predictions & Plots      (1 hour) 
17. ANOVA in Regression Analysis       (3 hours) 
18. Regression Models: Prediction, Response Surfaces, & Contour Plots   (1 
hour) 
19. Coding vs. Not Coding Data in Regression Modeling    (3 hours) 
20. Models with Discrete Variables       (1 hour) 
21. Computer Lab 7: Models with Discrete Variables     (2 hours) 
22. Background on Experimental Designs      (1 hour) 
23. D-optimal Designs         (3 hours) 
24. Computer Lab 8: D-optimal designs       (1 hour) 
25. Mixture Experiments & Models       (3 hours) 
26. Screen Experiments: 2k Fractional Factorial Designs     (3 
hours) 
27. Computer Lab 9: Design Expert program demo for 2k designs   (2 hours) 
 
426615 เคมีอนินทรียขั้นสูง        3(3-0-9)   
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
คุณสมบัติและโครงสรางของสารประกอบอนินทรียที่ขึ้นกับทฤษฎีทางพันธะเคมีและทฤษฎีโครงสรางโมเลกุล
รวมไปถึงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันและการประยุกตใช   
เคาโครงรายวิชา 
1. ทฤษฎีควอนตัมและโครงสรางอะตอม       12 ชั่วโมง 

1.1 ทฤษฎีควอนตัมและการทดลอง 
1.2 โครงสรางอะตอมและทฤษฎีควอนตัม 1 และ 2 
1.3 อะตอมไฮโดรเจน 

2. โครงสรางของโมเลกุลและพันธะเคมี       12 ชั่วโมง 
2.1 พันธะเคมีในของแข็ง 
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2.2 โครงสรางของสารประกอบอนินทรีย 
2.3 สารประกอบซับซอนและอื่นๆ  

3. ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันและรีดักชันและการประยุกตใชงาน    12 ชั่วโมง 
426615 Advanced Inorganic Chemistry                  3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
The properties and structure of inorganic compounds based on the theory of chemical bond and the 
molecular structural theory including oxidation and reduction reactions and their applications 
Course outline 
1.   Quantum theory and atomic structure                                (12 hours) 

1.1.  Quantum theory and its experiment 
1.2.  Structure of atom and quantum theory-I and II 
1.3.  Hydrogen atom 

2.  Structure of molecules and chemical bond                           (12 hours) 
2.1.  Chemical bond in solid 
2.2.  Structure of simple inorganic compounds 
2.3.  Complex compounds and others 

3. Oxidation and reduction reactions and their applications             (12 hours) 
 
426616 การถายโอนมวลสารทางเซรามิก      3(3-0-9)   
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ทบทวนปรากฏการณที่ควบคุมการแพรในแกวและเซรามิก เชน ออกไซด ไมใชออกไซด และแกวที่มีองค 
ประกอบพิเศษ โดยเนนการใชวิธีทางคณิตศาสตรระดับอะตอมกับกระบวนการแพร   
เคาโครงรายวิชา 
1. หลักมูลของกระบวนการแพร        4 ชั่วโมง 

1.1  การแพรและกฎของฟกค 
1.2  การแพรแบบกระบวนการซึ่งมีฤทธิ์ 
1.3  ประเภทสัมประสิทธิ์ของการแพร 

2. ทฤษฎีอะตอมของการแพร        4 ชั่วโมง 
2.1  กลไกการแพร 
2.2  การแพรแบบเดินอยางสุม 
2.3  ฤทธิ์ของความรอนตอการแพร สัมประสิทธิ์ของการแพร ที่ขึ้นกับอุณหภูมิ 

3. การแพรในวัสดุเซรามิก        8 ชั่วโมง 
3.1  การแพรในออกไซดผลึก 
3.2  การแพรในของเหลวและแกว 
3.3  ขอบเขตและการแพรที่ผิว 
3.4  การแพรที่ขอบเขตเกรนและการเติบโตของเกรน 
3.4  การแพรในของแข็งเชิงไอออน  การแพร  และการนําเชิงไอออน 
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3.6  การแพรในสารกึ่งตัวนํา 
4. การเกิดนิวเคลียส การเติบโตของผลึก และการเกิดปฏิกิริยาของแข็ง   8 ชั่วโมง 

4.1    จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาไมเปนเนื้อเดียวกัน 
4.2  การเกิดผลึกและการเติบโตของผลึก 
4.3  การตกตะกอนจากแกว 
4.4  การเติบโตของผลึกจากเมทริกซของแข็ง 
4.5  การแข็งตัวของของหลอมเหลว 
4.6  ปฏิกิริยากับของแข็ง 

5. การถายโอนมวลในกระบวนการซินเตอร      4 ชั่วโมง 
5.1  กระบวนการซินเตอรของแข็ง 
5.2  จลนพลศาสตรของการซินเตอร 
5.3  การซินเตอรวัฏภาคของเหลวและการกลายเปนแกว 
5.4  กระบวนการเกี่ยวของกับการซินเตอร เชน การอัดรอน การอัดรอนทุกทิศทางและอื่นๆ 

6. สมดุลวัฏภาค และปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง      2 ชั่วโมง 
7. ปฏิกิริยาในระบบวัสดุเซรามิก        2 ชั่วโมง 
8. รายงานและการนําเสนอในเกี่ยวกับการถายโอนมวลสารทางเซรามิก   4 ชั่วโมง 
 
426616 Mass Transport in Ceramics                                  3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Review of diffusion controlled phenomena in glass and ceramics such as oxide, non-oxide and 
special glass compositions.   Atomistic and mathematical approaches to diffusion processes will be 
emphasized. 
Course Outline 
1.  Fundamental of diffusion processes        (4 hours) 

1.1 Diffusion and Fick’s laws 
1.2 Diffusion as an activated process 
1.3 Types of diffusion coefficients 

2. Atomic theory of diffusion         (4 hours) 
2.1 Mechanisms of diffusion 
2.2 Random walk diffusion 
2.3 Thermal activated diffusion, temperature dependence of  
 diffusion coefficients 

3. Diffusion in ceramic materials       (8 hours) 
3.1  Diffusion in crystalline oxides 
3.2 Diffusion in liquid and glasses 
3.3 Boundary and surface diffusion 
3.4 Grain boundary diffusion and grain growth 
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3.5 Diffusion in ionic solids, diffusion and ionic conduction 
3.6 Diffusion in semiconductors 

4. Nucleation, crystal growth, and solid state reactions     (8 hours) 
4.1 Kinetics of hetergenous reactions 
4.2 Nucleation and crystal growth 
4.3 Precipitation from glasses 
4.4 Crystal growth from solid matrix 
4.5 Solidification of melts 

 4.6     Reactions with solids 
5. Mass transport in sintering processes       (4 hours) 

5.1 Solid state sintering 
5.2 Sintering kinetics 
5.3 Liquid phase sintering and vitrification 
5.4 Sintering related processes, ie. hot pressing, HIP etc. 

6. Phase equilibrium and high temperature reactions     (2 hours) 
7. Reactions in ceramic material systems      (2 hours) 
8. Report(s) and presentation(s) based on mass transport in ceramics   (4 hours) 
 
426617 เคมีของผลึก         3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
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426617 Crystal Chemistry         3(3-0-9)   
Condition:  Consent of the School  
This course emphasizes the interplay between crystallography, bonding, and properties.  In particular 
the physical number of properties, including thermal expansion, thermal conductivity, the refractive 
index, and a variety of piezoelectric, magnetic and electrical properties will be discussed.  Moreover, 
many of the fundamentals crystal chemistry will be introduced such as Pauling’s rule, bond valence 
sums and crystal field theory.  Throughout the course the lecture material will be augmented by 
crystal structure building to demonstrate the concepts. 
Course Outline 
1. Outline of course, interatomic binding forces and atomic structure   (2 hours) 
2. The ionic bond and some ionic crystal structures     (2 hours) 
3. The covalent bond and some covalent crystal structures    (2 hours) 
4. The metallic bond and the structures of some metallic elements   (1 hour) 
5. The Hydrogen and Van der Waals bonds      (1 hour) 
6. Review of symmetry, coordination, Neumann’s law     (3 hours) 
7. Thermal properties           (3 hours) 
8. Electrical conductivity and energy bands      (3 hours) 
9. Dielectric, Piezoelectric, and Ferroelectric properties     (5 hours) 
10. Optical properties         (4 hours) 
11. Mechanical properties        (3 hours) 
12. Magnetic properties        (4 hours) 
13. Conclusion          (3 hours) 
 
426620 วัสดุเซรามิกขั้นสูง        3(3-0-9)   
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ทบทวนวัสดุเซรามิกขั้นสูง รวมถึงวัสดุเซรามิกเชิงโครงสราง ไฟฟา  แมเหล็ก อิเล็กทรอนิก ความรอน เคมี 
นิวเคลียร แสงและชีวภาพ วัตถุดิบและกระบวนการผลติ  สมบัติที่สําคัญในการออกแบบและการเลือก
ประยุกตใชงานทางวิศวกรรม 
เคาโครงรายวิชา 
1. แนะนําวัสดุเซรามิกขั้นสูง        3 ชั่วโมง 
2. การจําแนกประเภทของวัสดุเซรามิกขั้นสูง      3 ชั่วโมง 
3. กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุเซรามิกขั้นสูง               26 ชั่วโมง 

3.1 เซรามิกเชิงโครงสราง 
3.2 เซรามิกเชิงไฟฟา อิเล็กทรอนิกและแมเหล็ก 
3.3 เซรามิกเชิงความรอน เคมี  และนิวเคลียร 
3.4 เซรามิกเชิงแสง 
3.5 เซรามิกชีวภาพ และเซรามิกเชิงประกอบ 
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3.6 วัสดุชาญฉลาด 
4. รายงานและการนําเสนอหัวขอเกี่ยวกับวัสดุเซรามิกขั้นสูง     4 ชั่วโมง 
 
426620 Advanced Ceramic Materials                   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Review of advanced ceramic materials including structural, electrical ,magnetic , electronic,  thermal, 
chemical, nuclear, optical and biological ceramic materials,  raw materials and processes, key 
properties in design and selection for engineering applications. 
Course Outline 
1. Introduction to advanced ceramic materials      (3 hours) 
2. Classification of advanced ceramic materials     (3 hours) 
3. Processing and properties of advanced ceramic materials :    (26 hours) 

3.1  Structural ceramics 
3.2  Electrical, electronic and magnetic ceramics 
3.3  Thermal, chemical and nuclear ceramics 
3.4  Optical ceramics 
3.5  Bioceramic and composites 
3.6  Smart materials 

4. Report(s) and presentation(s) on topics based on advanced ceramic    (4 hours) 
        materials 
 
426621 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 1       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การใชกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเซรามิก  เนนหลักมูลฐานทางทฤษฎีและการควบคุม วิชา
นี้จัดขึ้นเพื่อใหเขาใจถึงความเกี่ยวของกันของกระบวนการผลิต การซินเตอรของวัสดุขั้นสูง รวมถึงการ
เตรียมผงและการวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะ การเตรียมสารคอลลอยด และการใชเทคนิคโซล เจล  การขึ้นรูป 
และการผนึกผง ทฤษฎีการซินเตอรและวิธีปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางจุลภาค เนนถึงความสําคัญ
ของแตละขั้นตอน ตลอดจนความเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางขั้นตอนที่สงผลตอกระบวนการขั้นสูงของเซรามิก
โดยรวม 
เคาโครงรายวิชา 
1. แนะนํากระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง        2 ชั่วโมง 
2. ตัวแปรเสริมของกระบวนการและการควบคุมกระบวนการ    2 ชั่วโมง 
3. การสังเคราะห วิธีการเตรียม สมบัติและการวิเคราะหคุณลักษณะวัสดุต้ังตน   4 ชั่วโมง 

และผงมีฤทธิ์ 
4. กระบวนการหลอของวัสดุที่มีความเหนียวและไมมีความเหนียว การควบคุม  4 ชั่วโมง 

และการประยุกตใชงาน  
4.1 วิทยากระแสของผงเซรามิกของเหลวที่แขวนลอย 
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4.2 กลไกของอันตรกิริยา ระหวางอนุภาคและสารเติมแตง   
4.3 ทฤษฎีชั้นประจุไฟฟาแบบคูและศักยเซทา 

5. กระบวนการหลอเทป   การควบคุมและการประยุกตใชงาน    4 ชั่วโมง 
5.1 เครื่องหลอเทปและตัวแปรเสริมที่ใชควบคุม 
5.2 องคประกอบและผลของสารเติมแตง 

6. กระบวนการอัดแหงสําหรับเซรามิกเชิงเทคนิค การควบคุมและการประยุกตใชงาน  4 ชั่วโมง 
6.1 ทฤษฎีของการบรรจุอนุภาค 
6.2 เทคนิคการทําเม็ดแกรนูล 
6.3 เครื่องมืออัดและตัวแปรเสริมที่ใชควบคุม 

7. การอัดแบบไอโซสแทติก การควบคุม และการประยุกตใชงาน    4 ชั่วโมง 
7.1 เครื่องอัดและตัวแปรเสริมที่ใชควบคุม 
7.2 กระบวนการใชถุงแบบเปยกและถุงแบบแหง 
7.3 วัสดุสําหรับแบบและผลของความดันตอสมบัติ 

8.   ทฤษฎีการซินเตอรและการควบคุม       6 ชั่วโมง 
9.   รายงานและการนําเสนอในหัวขอเกี่ยวกับกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง   6 ชั่วโมง 
 
426621 Advanced Ceramic Processing I                             3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
State-of-the art industrial processes in ceramics with emphasis on theoretical fundamentals and 
controls.   The course is designed to give insight to all relevant issues concerning the processing and 
sintering of advanced ceramic materials including advanced powder preparation and characterization, 
colloidal and sol-gel techniques, powder consolidation and forming, sintering theory and practice, 
microstructure evolution.  Also emphasize on the important of each step and the critical 
interconnection among the steps, in the overall advanced fabrication processes of ceramics. 
Course Outline 
1. Introduction to advanced ceramic processing     (2 hours) 
2. Processing parameters and process control      (2 hours) 
3. Synthesis , preparation methods, properties and      (4 hours) 
 characterization of starling materials and active powders 
4. Casting process for plastic and non-plastic materials ,     (4 hours) 
        controls and applications 

4.1  Rheology of ceramic powder-liquid suspension 
4.2  Mechanisms of particle-additive interactions 

 4.3  Electrical double layer theory and zeta potential 
5. Tape casting process , controls and applications     (4 hours) 

5.1   Equipments and controlled parameters 
5.2   Compositions and effect of  additives 
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6. Dry pressing process for technical ceramics, controls and applications  (4 hours) 
6.1  Theory of particle packing 
6.2  Granulation techniques 
6.3  Equipments and controlled parameters 

7. Cold isostatic pressing, controls and applications     (4 hours) 
7.1  Equipments and controlled parameters 
7.2  Wet bag versus dry bag processes 
7.3  Mold materials and effect of pressure on properties 

8. Sintering theory and controls       (6 hours) 
9. Report(s) and presentation(s) on topics in advanced ceramic processing  (6 hours) 
 
426622 กระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง 2      3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
กระบวนการขั้นสูงดานเซรามิกในอุตสาหกรรม เนนหัวขอเกี่ยวกับพื้นฐานทางดานทฤษฎี ตัวแปรเสริมใน
กระบวน การและการควบคุม หัวขอบรรยายรวมถึงกระบวนการฉีดแบบ การอัดรอน  การอัดรอนทุกทิศทาง   
กระบวนการเคลือบผิว  และ กระบวนการผลิตโดยใชความรอนของเซรามิกในงานเชิงเทคนิค 
เคาโครงรายวิชา 
1. การบรรยายภาพรวมของเทคนิคเชิงกระบวนการทางดานเซรามิก    3 ชั่วโมง 
2. พื้นฐานทางทฤษฎี    ตัวแปรเสริมในกระบวนการ    การควบคุมและการใชงาน         27 ชั่วโมง 
 2.1  กระบวนการฉีดแบบในการขึ้นรูปเซรามิก 
 2.2  การอัดรอนและการอัดรอนทุกทิศทาง 
 2.3  กระบวนการเคลือบผิว 
 2.4  กระบวนการผลิตโดยใชความรอนทางดานเซรามิก 
3. รายงานและการนําเสนอในหัวขอกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง    6 ชั่วโมง 
 
426622 Advanced Ceramic Processing II                               3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
State-of-the art industrial processes in ceramics with emphasis on theoretical fundamentals, 
processing parameters and controls.   Topics covered injection molding, hot pressing, hot isostatic 
pressing, coating processes and thermal processing of technical ceramics. 
Course Outline 
1. Overview of processing techniques in ceramics     (3 hours) 
2. Theoretical fundamentals, processing parameters, controls and applications     (27 hours) 

2.1 Injection molding process in ceramics 
2.2 Hot press and hot isostatic press 
2.3 Coating processes 
2.4 Thermal processing of ceramics 
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3.  Report(s) and presentation(s) based on topics in advanced ceramic processing (6 hours) 
 
426623 วิศวกรรมอนุภาค        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมอนุภาค กระบวนการขั้นสูงดานผงโลหะและเซรามิก ทฤษฎีและการทดลอง
ขั้นสูงในกระบวนการผลิตผงอนุภาค การเพิ่มและการลดขนาดอนุภาค การวิเคราะหลักษณะจําเพาะทางดาน
เชิงกลและสมบัติทางกายภาพของผงอนุภาค การผสมของอนุภาคของแข็ง การทําแกรนูลและขยายสเกล 
วิศวกรรมอนุภาคนาโน 
เคาโครงรายวิชา 
1.  บทนํา          3 ชั่วโมง 
2.  กระบวนการขั้นสูงดานผงโลหะและเซรามิก       5 ชั่วโมง 
 2.1 เทคนิคการสังเคราะหผงอนุภาค 
 2.2 เทคนิคการสังเคราะหผงเชิงประกอบ 
3.  ทฤษฎีและการทดลองขั้นสูงในกระบวนการผลิตผงอนุภาค     4 ชั่วโมง 
4. การเพิ่มและการลดขนาดอนุภาค        6 ชั่วโมง 
 4.1 กลไกของการลดขนาด 
 4.2 พลังงานสําหรับการลดขนาด 
 4.3 วิธีการใชเครื่องยอยขนาด 
5.  การวิเคราะหลักษณะจําเพาะทางดานเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของผงอนุภาค  6 ชั่วโมง 
 5.1 อนุภาคเดี่ยว 
 5.2 การวัดขนาดอนุภาค 
 5.3 การวิเคราะหรูปรางของอนาค 
 5.4 การวิเคราะหผิว 
 5.5 พฤติกรรมของอนุภาค 
6.  การผสมของอนุภาคของแข็ง        5 ชั่วโมง 
 6.1 ระดับขั้นของการผสม 
 6.2 อัตราของการผสม 
7.  การทําแกรนูลและขยายสเกล         3 ชั่วโมง 
8.  วิศวกรรมอนุภาคนาโน        4 ชั่วโมง 
 
426623 Particulate Engineering                     3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Introduction to particulate engineering, Advanced powder processing of metals and ceramics, 
Theoretical and experimental advances in powder processing, Particle size reduction and 
enlargement, Characterization of mechanical and physical properties of powders, Blending of solid 
particles, Granulation and scale up, Nanoparticle engineering. 
Course Outline 
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1. Introduction to particulate engineering      (3 hours) 
2. Advanced powder processing of metals and ceramics    (5 hours) 

2.1  Powder synthesis techniques 
2.2  Composite powder synthesis techniques  

3. Theoretical and experimental advances in powder processing   (4 hours) 
4. Particle size reduction and enlargement      (6 hours) 

4.1  Mechanism of size reduction 
4.2  Energy for size reduction 
4.3  Methods of operating crushers 

5.    Characterization of mechanical and physical properties of powders   (6 hours) 
 5.1  Single particles 
 5.2  Measurement of particle size 
 5.3  Particle shape analysis  
 5.4  Surface characterization  
      5.5  Bulk powder behavior  
6.  Blending of solid particles        (5 hours) 
 6.1  The degree of mixing 
 6.2  The rate of mixing 
7.  Granulation and scale up        (3 hours) 
8.  Nanoparticle engineering        (4 hours) 
 
426640 การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของวิศวกรรมวัสดุ 1 :     3 (3-0-9) 

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ  
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เทคนิคการวิเคราะหชั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะหลักษณะเฉพาะสําหรับงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิก
โดยเนนการวิเคราะหโครงสรางและวัฏภาค โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา           2 ชั่วโมง 
2. การวิเคราะหโดย การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับเซรามิก    

2.1 ลักษณะเฉพาะของการแผรังสีเอกซ และสมบัติของรังสีเอกซ    2 ชั่วโมง 
2.2 สถานะผลึกและรูปเรขาคณิตของผลึก      6 ชั่วโมง 
2.3 ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ  จุดกําเนิดของแบบอยางการเลี้ยวเบน  6 ชั่วโมง 

กฎของแบร็กก ตําแหนงและความเขมของเสน 
2.4 เครื่องรังสีเอกซ ที่มาของรังสีเอกซ การปรับแนวและการบํารุงรักษา   6 ชั่วโมง 
2.5 เทคนิคการทดลองภาพถายของเลาเอ ภาพถายแบบผง เครื่องเลี้ยวเบน  6 ชั่วโมง 

และการวัดโดยใชสเปกโทรมิเตอร 
2.6 การประยุกตใชในการวิเคราะหทางเซรามิก      8 ชั่วโมง 
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2.6.1 ผลึกเดี่ยว ทิศทางการเรียงรูปและคุณภาพ 
2.6.2 โครงสรางเซรามิกที่เปนผลึกและแกว 
2.6.3 การพิจารณาหาโครงสรางผลึก 
2.6.4 การพิจารณาแผนภาพวัฏภาค 
2.6.5 การแปลงของการเรียงตัวอยางเปนระเบียบ –ไมเปนระเบียบ 
2.6.6 การวิเคราะหวัฏภาคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
426640 Characterization in Material Engineering I : X-ray diffraction       3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced analytical and characterization techniques for research and development of ceramic 
materials  with emphasis on structural and phase analysis by x-ray diffraction. 
Course Outline 
1. Introduction         (2 hours)   
2. X-ray diffraction analysis for ceramics       

2.1 Characteristics of x-radiation and properties of x-rays    (2 hours) 
2.2 The crystalline state and geometry of crystals     (6 hours) 
2.3 X-ray diffraction theory ; origin of diffraction pattern     (6 hours) 
 Bragg law, location and intensity of diffraction lines 
2.4 Instrumentation : sources, detectors, alignment and maintenance  (6 hours) 
2.5 Experimental techniques,  
 Laue photographs, powder photographs, diffractometer and   (6 hours) 
 spectrometer measurements 
2.6 Applications for ceramic analysis ;      (8 hours) 

2.6.1 Single crystal , orientation and quality 
2.6.2 Structure of polycrystalline ceramics and glasses 
2.6.3 Crystal structure determination 
2.6.4 Phase diagram determination 
2.6.5 Order-disorder transformation 
2.6.6 Phase analysis, qualitative and quantitative 

 
426710 วิธีการชิ้นสวนอันตะทางวิศวกรรมเซรามิก                                  4(4-0-12) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นสวนอันตะการประยุกตวิธีการชิ้นสวนอันตะในการวิเคราะหสภาวะ 
ความเคน การถายเทความรอน และการเกิดรอยราวในวัสดุเซรามิก 
เคาโครงรายวิชา 
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรในวิศวกรรมเซรามิก  6 ชั่วโมง 
2. การประมวลภาพวิธีการแกปญหาคาขอบ      2 ชั่วโมง 
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3. การสรางระเบียบวิธีชิ้นสวนอันตะทั่วไป      8 ชั่วโมง 
4. การประมาณเชิงชิ้นสวนอันตะ       4 ชั่วโมง 
5. ผลเฉลยเชิงชิ้นสวนอันตะของปญหาอิลลิปติก     6 ชั่วโมง 
6. ปญหาที่ขึ้นอยูกับเวลา        4 ชั่วโมง 
7. การคํานวณชิ้นสวนชนิดสอง (และสาม) มิติ      6 ชั่วโมง 
8. การเขียนโปรแกรมชิ้นสวนอันตะ       8 ชั่วโมง 
9. การประมวลภาพซอฟทแวรสําหรับวิธีการชิ้นสวนอันตะ    4 ชั่วโมง 
 
426710 Finite Element Method in Ceramic Engineering            4(4-0-12) 
Condition:  Consent of the School  
Introductory course on general finite element technology. Application of finite element method to 
analysis of stress state, heat transfer, and cracks in ceramic materials. 
Course Outline 
1. Introduction to mathematical models in ceramic engineering    (6 hours) 
2. Methods for solving boundary value problems (BVP)-an overview   (2 hours) 
3. General finite element formulation       (8 hours) 
4. Finite Element Approximation       (4 hours) 
5. Finite element solution of elliptic problems       (6 hours) 
6. Time dependent problems        (4 hours) 
7. Two (and Three) dimensional element calculations     (6 hours) 
8. Finite element programming       (8 hours) 
9.    Software - an overview        (4 hours) 
   
426711 ผลึกศาสตร         3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ผลึกศาสตรและโครงสรางผลึกรวมถึงทฤษฎีกลุมสมมาตรสเปซ โครงสรางผลึกมลทินแลตทิฃและทฤษฎีการ
กระเจิง 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนําของผลึกศาสตรแผนเดิม สเปกตราของรังสีเอกซ  และสมบัติเชิงแสง              9 ชั่วโมง 
 1.1 เวกเตอร, เมทริกซ, เทนเซอร  และพีชคณิต 
 1.2 สมมาตรพอยท 
2. ทฤษฎีกลุมและสมมาตรสเปซ         16 ชั่วโมง 
 2.1 พอยทกรุป 32 ชนิดในโครงสรางผลึก 
 2.2 การฉายภาพเชิงเสนสามมิติ 
 2.3 สมมาตรแลตทิซและ เลาเอ กรุป 
 2.4 กลุมระนาบ  17  ชนิด 
 2.5 สเปซกรุป  230  ชนิด 
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3. ผลึกและตําหนิในแลตทิซ        6 ชั่วโมง 
4. ทฤษฎีการเลี้ยวเบน         5 ชั่วโมง 
 4.1 แลตทิซสวนกลับ 
 4.2 ดรรชนีมิลเลอร 
 4.3 ผลึกแบบตาง ๆ   
 4.4 กฎของเลาเอและแบร็กก 
 4.5 แฟกเตอรทางโครงสราง   
 
426711 Crystallography                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Crystallographic and crystal structure including group theory, space symmetry, crystal, lattice defects 
and diffraction theory 
Course Outline 
1. Introduction to classical crystallography, X – ray spectra,    (9 hours) 
 and optical properties 

1.1 Vectors, matrices, tensors, and their algebra 
1.2 Point symmetry 

2. Group theory and space symmetry       (16 hours) 
2.1 The 32 crystallographic point groups 
2.2 Stereographic projections 
2.3 Lattice symmetry and Laue groups 
2.4 The 17 plane groups 
2.5 The 230 space groups 

3. Crystal and lattice defects       (6 hours) 
4. Diffraction theory           (5 hours) 

4.1 The reciprocal lattice 
4.2 Miller indices 
4.3 Crystal forms 
4.4 Laue and Bragg laws 

  4.5 The structure factor 
 
426712 เคมีสถานะของแข็ง        3(3-0-9)   
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
อุณหพลศาสตร  จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาสถานะของแข็ง  การแปลงวัฏภาคและการแข็งตัวใน
ระบบเซรามิก 
เคาโครงรายวิชา 
1. การสังเคราะหและคุณลักษณะเฉพาะ       4 ชั่วโมง 
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2. โครงสราง          12 ชั่วโมง 
2.1 โครงสรางผลึก 
2.2 เคมีของผลึกชนิดตาง ๆ 
2.3 ผลึกที่มีตําหนิและสภาพที่ไมมีปริมาณสัมพันธ 
2.4 สารละลายของแข็ง 

3. ปฏิกิริยาสถานะของแข็งและการประยุกตใชงานทางอุตสาหกรรม    8 ชั่วโมง 
4. โครงสรางผลึกแบบเชิงซอน                  12 ชั่วโมง 

4.1 ซิลิเกต 
4.2 ไททาเนต 
4.3 เฟอรไรท 
4.4 วัสดุสภาพนํายวดยิ่ง 

 
426712 Solid State Chemistry                     3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Thermodynamics, kinetics, and mechanisms of solid state reactions, phase transformations and 
solidification in ceramic material systems. 
Course Outline 
1. Synthesis and characterization  (4 hours) 
2. Structure          (12 hours) 

2.1 Crystal structure 
2.2 Descriptive crystal chemistry 
2.3 Crystal defects and nonstoichiometry 
2.4 Solid solution 

3. Solid state reaction and industrial applications (8 hours) 
4. Complex crystal structures :       (12 hours) 

4.1 Silicates 
4.2 Titanates 
4.3 Ferrites 
4.4 Superconductors 
 

426713 คอลลอยดและอินเตอรเฟส       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
สถานะคอลลอยด, สมบัติเชิงจลน, สมบัติเชิงแสง, ระหวางหนาของของเหลว-กาฃ และของเหลว-ของเหลว 
ระหวางหนาของของแข็ง-กาฃ ระหวางหนาของของแข็ง-ของเหลว ประจุระหวางหนา ความเสถียรของ
คอลลอยด อิมัลชันและโฟม 
เคาโครงรายวิชา 
1. สถานะคอลลอยด         3 ชั่วโมง 
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2. สมบัติเชิงจลน         4 ชั่วโมง 
3. สมบัติเชิงแสง         3 ชั่วโมง 
4. ระหวางหนาของของเหลว-กาฃ และของเหลว-ของเหลว     6 ชั่วโมง 
5. ระหวางหนาของของแข็ง-กาฃ        4 ชั่วโมง 
6. ระหวางหนาของของแข็ง-ของเหลว       5 ชั่วโมง 
7. ประจุระหวางหนา         5 ชั่วโมง 
8. ความเสถียรของคอลลอยด        3 ชั่วโมง 
9. อิมัลชันและโฟม         3 ชั่วโมง 
 
426713 Colloids and Interface                                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Colloidal state. Kinetic properties.Optical proerties.  Liquid-gas and liquid-liquid interfaces.  
Solid-gasinterfaces.  Charged interfaces.  Colloid stability.  Emulsions and foams. 
Course Outline 
1. Colloidal state         (3 hours) 
2. Kinetic properties         (4 hours) 
3. Optical properties         (3 hours) 
4. Liquid-gas and liquid-liquid interfaces      (6 hours) 
5. Solid-gas interfaces         (4 
hours) 
6. Solid-liquid interfaces        (5 hours) 
7. Charged interfaces         (5 hours) 
8. Colloid stability         (3 hours) 
9. Emulsions and foams        (3 hours) 
 
426714  ทฤษฎีสเปกโทรสโกป        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ปฏิกิริยาระหวางอนุภาค อนุภาคที่มีประจุ อิเล็กตรอน และคลื่นแมเหล็กไฟฟากับวัสดุอภิปรายโดยทฤษฎี
ควอนตัม แนะนําการใชทฤษฎีกลุมเพื่อแปลขอมูลของสเปกตราโดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานและสมมาตร    
เคาโครงรายวิชา 
1. ทฤษฎีกลุม       

1.1 นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม      6 ชั่วโมง 
1.2 สมมาตรของโมเลกุลและสมมาตรของกลุม      
1.3 ตัวแทนของกลุม         
1.4 การประยุกตใชงานทฤษฎีกลุม 

2. ปฏิกิริยาระหวางอนุภาค อนุภาคที่มีประจุ อิเล็กตรอน และคลื่นแมเหล็กไฟฟากับวัสดุ   6 ชั่วโมง 
2.1 ทฤษฎีควอนตัม 
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2.2 ปฏิกิริยาระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กตรอน และ วัสดุ 
2.3  หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปตามทฤษฎีควอนตัม   

3. สเปกโทรสโกปเชิงแสง ทฤษฎี และ เครื่องมือวิเคราะห     6 ชั่วโมง 
3.1 วียูวี และ ยูวี วิสิเบิล สเปกโทรสโกป 
3.2 อินฟราเรด และ รามาน สเปกโทรสโกป 

4.  เอ็ก เรย สเปกโทรสโกป ทฤษฎี และ เครื่องมือวิเคราะห               6 ชั่วโมง  
4.1 การกําเนิดรังสีเอ็ก  เอ็กเรย ฟลูออเรสเซน สเปกโทรสโกป 

 4.2 เอ็กเรยแอปซอบชันสเปกโทรสโกป  XANES และ EXAFS 
5. อิเล็กตรอน สเปกโทรสโกป ทฤษฎี และ เครื่องมือวิเคราะห    6 ชั่วโมง 
     5.1 เอ็กเรย โฟโตอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกป ( XPS ) 

5.2 เอาเจ อิเล็กตรอน สเปกโทรสโกป ( AES ) 
6.  สเปกโทรสโกปเชิงแมเหล็ก ทฤษฎี และ เครื่องมือวิเคราะห    6 ชั่วโมง 
    6.1 อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ สเปกโทรสโกป ( ESR ) 
    6.2 นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโทรสโกป  ( NMR ) 
 
426714 Theory of Spectroscopy                    3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
The interaction between particles, charged particles, electron and electromagnetic wave and 
materials is discussed based on quantum theory. The group theory is also introduced to interpret 
these spectra on the basis of structure and symmetry. 
Course outline 
1.  Group theory                                                      (8 hours) 

1.1 Definition and theorem of group theory                              
1.2   Molecular symmetry and symmetry group 
1.3   Representation of groups 
1.4   Application of group theory  

2.  Interaction between f particles, charged particles, electron and    (8 hours) 
    electromagnetic wave and materials                                                    

2.1   Quantum theory 
2.2   Interaction between electromagnetic wave and electron and materials 
2.3   Fundamentals of spectroscopy based on quantum theory 

3.  Optical spectroscopy, theory and instrumentation                    (8 hours) 
3.1   VUV, UV- VIS spectroscopy 
3.2   IR and Raman spectroscopy 

4.  X-ray spectroscopy, theory and instrumentation                     (8 hours) 
4.1   Generation of X-ray, XRF spectroscopy 
4.2   X-ray absorption spectroscopy, XANES, EXAFS                 

5.  Electron spectroscopy, theory and instrumentation                    (8 hours) 
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5.1   X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 
5.2   Auger−electron spectroscopy (AES)   

6.  Magnetic spectroscopy, theory and instrumentation                    (4 hours) 
6.1   Electron spin resonance (ESR) spectroscopy 
6.2   Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy   
 

426715  วิทยากระแสของระบบอนุภาค       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
บทนําเกี่ยวกับวิทยากระแส   พฤติกรรมของของไหลนันนิวโทเนียนภายใตแรงเฉือน  กลศาสตรของภาวะ
ความตอเนื่อง  เทนเซอรความเคนเฉือน การเคลื่อนที่และการผิดรูป  กฎอนุรักษมวล  โมเมน ตัมและ
พลังงาน  สมการความสัมพันธองคประกอบการไหลแบบวิสโคเมตริกและแบบอีลองเกชัน ทฤษฎีที่พัฒนา
จากภาวะความตอเนื่องและขอมูลการทดลอง  ทฤษฎีทางวิทยากระแสสําหรับของไหลเจือจางและเขมขน  
การประยุกตใชการวิเคราะหทางวิทยากระแสสําหรับกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนําเกี่ยวกับวิทยากระแส        3 ชั่วโมง 
2. พฤติกรรมของของไหลนันนิวโทเนียน       3 ชั่วโมง 
 2.1 พฤติกรรมที่ขึ้นกับเวลา          
 2.2  พฤติกรรมที่ไมขึ้นกับเวลา 
 2.3  พฤติกรรมแบบวิสโคอิลาสติก 
3. กลศาสตรของภาวะความตอเนื่อง       6 ชั่วโมง 
 3.1  ความเคน 
 3.2  การเคลื่อนที่และการผิดรูป 
 3.3  การอนุรักษมวล  โมเมนตัม และพลังงาน 
 3.4  สมการความสัมพันธองคประกอบ 
4. การไหลแบบวิสโคเมตริกและอิลองเกชัน      6 ชั่วโมง 
 4.1  จลนของการไหลแบบวิสโคเมตริก 
 4.2  ความเคนสําหรับการไหลแบบวิสโคเมตริกที่สภาวะคงที่ 
 4.3  การไหลแบบเฉือนที่สภาวะไมคงที่ 
 4.4  การไหลแบบอิลองเกชัน 
5. ทฤษฎีที่พัฒนาจากภาวะความตอเนื่อง       6 ชั่วโมง 
6. ทฤษฎีวิทยากระแสสําหรับของไหลเจือจางและของไหลเขมขน    6 ชั่วโมง 
7. การประยุกตทฤษฎีทางวิทยากระแสในกระบวนการขึ้นรูปทางเซรามิก   6 ชั่วโมง 
 
426715 Rheology of Particle System          3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Introduction to rheology. Different of non-Newtonian fluid  behaviour under shear. Review of 
continuum nechanics : stress tensor, motion and deformation, conservation of mass, momentum 
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and energy, constitutive relations. Viscometer and elongation flows. Continuum-derved therories 
and  experimental data. Rheology therories for dilute and concerntrated fuilds. Application of 
rheological analysis to some ceramic processing operations. 
Course Outline 
1. Introduction to rheology        (3 hours) 
2. Descriptions of non-Newtonian fluid behaviour ;     (3 hours) 

2.1  Time independence 
2.2  Time dependence 
2.3  Viscoelasticity 

3. Review of continuum mechanics ;       (6 hours) 
3.1  Stress 
3.2  Motion and deformation 
3.3  Conservation of mass,momentum and energy 
3.4  Constitutive relations 

4. Viscometric and elongational flows ;  (6 hours) 
4.1 Kinematic of viscometric flows 
4.2 Stresses in steady viscometric flows     
4.3 Unsteady shearing flows 
4.4 Elongational flows 

5. Continuum – derived theories  (6 hours) 
6. Dilute and concentrated fluid theories  (6 hours) 
7. Applications of rheological analysis to ceramic processing (6 hours) 
 
426716 กลศาสตรเชิงสถิติ              4(4-0-12) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

   (วิชานี้เทียบเทากับวิชา 102 641 กลศาสตรเชิงสถิติ) 
แนวคิดพื้นฐาน, การกระจายโบลตซมันนและหัวขอที่เกี่ยวของ การนํามาใชกับแกส การกระจายแมกซเวลล-
โบลตซมันนของแกสอะตอมเดี่ยวและอะตอมคู แกสเฟรมี-ดิแรก ของแข็ง ของเหลว 
เคาโครงรายวิชา 
1. แนวคิดพื้นฐาน         5 ชั่วโมง 
2. การกระจายโบลตซมันนและหัวขอที่เกี่ยวของ      7 ชั่วโมง 
3. การนํามาใชกับแกส         4 ชั่วโมง 
4. การกระจายแมกซเวลล-โบลตซมันนของแกสอะตอมเดี่ยวและอะตอมคู   8 ชั่วโมง 
5. แกสเฟรมี-ดิแรก         6 ชั่วโมง 
6. แกสโบส-ไอนสไตน         6 ชั่วโมง 
7. ของแข็ง           6 ชั่วโมง 
8.  ของเหลว          6 ชั่วโมง 



 52

 
426716 Statistical Mechanics  4(4-0-12) 
Condition:  Consent of the School  
Some basic ideas.  The Boltzmann distribution and related topics. The approach to gases. The 
Maxwell-Boltzmann distribution for monoatomic and diatomic gases.  Fermi-Dirac gases.  Bose-
Einstein gases.  Solids.  Liquids 
Course Outline 
1. Some basic ideas         (5 hours) 
2. The Boltzmann distribution and related topics       (7 hours) 
3. The approach to gases.       (4 hours) 
4. The Maxwell-Boltzmann distribution for monoatomic and diatomic gases  (8 hours) 
5. Fermi-Dirac gases       (6 hours) 
6. Bose-Einstein gases        (6 hours) 
7. Solids       (6 hours) 
8. Liquids       (6 hours) 
      
426720 เทคโนโลยีแกวขั้นสูง              3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
แนวพิจารณาพื้นฐานและทางทฤษฎีเชิงอุณหพลศาสตรและเชิงจลนของการเกิดแกว  การตกผลึกและการ
แยกตัวของวัฏภาค  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในแกว  ความสัมพันธระหวางสมบัติและองคประกอบของแกว
และการประยุกตใชงาน   เทคนิคทางเครื่องมือขั้นสูงในการหาโครงสรางของแกว   
เคาโครงรายวิชา 
1. อุณหพลศาสตรและจลนของการเกิดแกวและการแยกตัวของวัฏภาค             12 ชั่วโมง 
2. ลักษณะตางๆในการเปลี่ยนแปลงของแกว        8 ชั่วโมง 
3. ความสัมพันธระหวางสมบัติและองคประกอบของแกวและการประยุกตใชงาน  10 ชั่วโมง 
4.   เทคนิคทางเครื่องมือขั้นสูงในการหาโครงสรางของแกว         6 ชั่วโมง 
 
426720 Advanced Glass Technology                   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Basic and theoretical consideration of thermodynamics and kinetics of glass formation, crystallization 
and phase separation,glass transformation behavior.The properties and composition relations of 
glass, and their applications.Advanced instrumental techniques for the determination of glass 
structure. 
Course Outline 
1. Thermodynamics and kinetics of glass formation and phase separation  (12 hours) 
2. Glass transformation behaviors       (8 hours) 
3. Properties and composition relations of glasses and their applications  (10 hours) 
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4. Advanced instrumental techniques for the determination of glass structure  (6 hours) 
426721 วัสดุเชิงประกอบทางเซรามิกขั้นสูง                                                               3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
วัสดุเชิงประกอบเซรามิก และการประยุกตใชงาน เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและกระบวนการ  ตัวแปรเสริม
ในการควบคุม  พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล  ความสัมพันธเชิงมหภาคและจุลภาคกับสมบัติของวัสดุ
เชิงประกอบในการออกแบบและการขึ้นรูป  รวมถึงวิธีการประเมินสมบัติและขอจํากัดของวัสดุ 
เคาโครงรายวิชา 
1. ผลของเกรนและอนุภาคตอสมบัติของวัสดุเซรามิกและวัสดุเชิงประกอบ   10 ชั่วโมง 
 1.1  สมบัติซึ่งขึ้นกับเกรนของชิ้นวัสดุเซรามิก 

1.2 สมบัติของวัสดุเชิงประกอบเซรามิกที่เปนอณู ซึ่งขึ้นกับตัวแปรเสริมของ 
       เกรนและอนุภาค 
 1.3  ผลของเกรนและอนุภาคตอสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่อุณหภูมิสูง 
2. สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ       8 ชั่วโมง 
 2.1  วัสดุเชิงประกอบเซรามิกประเภทเสริมโครงสรางดวยเสนใยแบบยาวตอเนื่อง 

2.2 วัสดุเชิงประกอบเซรามิกประเภทเสริมโครงสรางดวยเสนใยสั้น เสนเอ็น และ 
แผนขนาดเล็ก 

3. การวิเคราะหและสมรรถนะของวัสดุเชิงประกอบประเภทเสริมใย              10 ชั่วโมง 
 3.1  เสนใยและการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ 
 3.2  พฤติกรรมของวัสดุเชิงประกอบในแตละทิศทางของเสนใย 
 3.3  การวิเคราะหวัสดุเชิงประกอบประเภทเปนชั้น 
 3.4  หัวขอขั้นสูงของวัสดุเชิงประกอบประเภทเสริมเสนใย 
 3.5   สมรรถนะของวัสดุเชิงประกอบประเภทเสริมใย ความลา การรับแรงกระแทก 
       และผลตอสภาวะแวดลอม 
 3.6  การวิเคราะหลักษณะเฉพาะโดยการทดลองของวัสดุเชิงประกอบเซรามิก 
4.   วัสดุเชิงประกอบประเภทพิโซเซรามิก        8 ชั่วโมง 
 4.1  วัตถุประสงคหลักและการออกแบบ 
 4.2  ประเภทของวัสดเุสริมและการเชื่อมตอของโครงสราง 
 4.3  กระบวนการขึ้นรูปและการใชงาน 
 
426721 Advanced Ceramic Composite Materials          3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Ceramic matrix composites and applications, advanced manufacturing technology and processes, 
control parameters, atomic and molecular background, relationships of macro-microstructure to 
properties of composites in design and fabrication. Also discussed is the methods for property 
evaluations and material limitations. 
Course Outline 
1. Grain and particle effects on ceramic and ceramic composite properties (10 hours) 
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1.1 Grain dependence on monolithic ceramic properties 
1.2 Dependence of ceramic, especially particulate, composite 
 Properties on grain and particle parameters 
1.3 Particle and grain effects on mechanical properties of  
 Composites at elevated temperature 

2. Mechanical properties of ceramic matrix composites     (8 hours) 
2.1 Continuous fiber-reinforced ceramic-matrix composites 
2.2 Whisker-,ligament-, and platelet-reinforced ceramic-matrix composite 

3. Analysis and performance of fiber composites     (10 hours) 
3.1 Fiber matrices and fabrication of composites 
3.2 Behaviour of unidirectional composite 
3.3 Analysis of laminated composite 
3.4 Advanced topics in fiber composite 
3.5 Performance of fiber composites ; fatique, impact and environmental effects 
3.6 Experimental characterization of ceramic composites 

4. Piezoceramic composites        (8 hours) 
4.1 Principal objective and design 
4.2 Type of composites and connectivity 

  4.3 Fabrication and applications 
 
426722 หัวขอทางกระบวนการทางเซรามิกชั้นสูง      3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานกระบวนการทางเซรามิกและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั่วไปหัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม  นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง ทํารายงาน และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426722 Advanced Topics in Ceramic Processing                            3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in ceramic processing and related fields which are not covered in details in the 
general curriculum will be discussed. The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest. Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s). Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 
 
426723 หัวขอทางเทคโนโลยีเครื่องปนดินเผาขาวขั้นสูง     3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
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การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานเครื่องขาวและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดในหลักสูตร
ทั่วไปหัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม  นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง ทํารายงาน และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426723 Advanced Topics in Whiteware Technology                 3(3-0-9)    
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in whitewares and related fields which are not covered in details in the general 
curriculum will be discussed. The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest. Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s). Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 

  
426724 หัวขอทางวัสดุชีวภาพขั้นสูง        3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานวัสดุชีวภาพและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดในหลักสูตร
ทั่วไปหัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม  นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง  ทํารายงาน 
และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426724 Advanced Topics in Biomaterials      3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in biomaterials and related fields which are not covered in details in the general 
curriculum will be discussed. The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest. Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s). Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 
 
426725 หัวขอทางแกวขั้นสูง         3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานแกว และขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดในหลักสูตรทั่วไป 
หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของภาคอุตสาหกรรม 
ไดแก  แกวประเภทชัลโคจีไนด  เสนใยนําคลื่นแสง  แกวชีวภาพ  แกวประเภทไนไตรด  การวิเคราะห
โครงสรางขั้นสูงของแกว  การเชื่อมตอแกวกับโลหะ  วัสดุเชิงประกอบเนื้อแกว  และ หัวขอที่เกี่ยวของอื่นๆ
นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง   ทํารายงาน และนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
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426725 Advanced Topics in Glass                   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in glass  and related fields which are not covered in details in the general 
curriculum will be discussed.   The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest such as chalcogenide  glasses, optical waveguides, bioglasses, 
nitrided glasses, advanced structure analysis of glass, glass to metal seals, glass matrix composites, 
etc.. Students are required to do up-to-date literature survey search , experiments, report(s), and 
class presentation(s).  Lectures and discussion with invited researchers will also be arranged. 
 
426726 หัวขอทางวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานวัสดุเชิงประกอบและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หลักสูตรทั่วไป  หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม   นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง   ทํารายงาน 
และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426726   Advanced Topics in Composite Materials      3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in composite materials and related fields which are not covered in details in the 
general curriculum will be discussed.   The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest.   Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s). Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 
 
426727 หัวขอทางเซรามิกเชิงฟงคชันขั้นสูง       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานเซรามิกเชิงฟงคชั่นและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หลักสูตรทั่วไป หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรมอันไดแก  เซรามิกในสภาวะใชงานทางเคมี  ไฟฟาและ อิเล็กทรอนิก แมเหล็ก  เชิงแสง  
ดานความรอน และ ชีวภาพ   นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง   ทํา
รายงาน และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน     รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐ
และเอกชน 
 
426727 Advanced Topics in Functional Ceramics         3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in functional ceramics and related fields which are not covered in details in the 
general curriculum will be discussed.   The topics will be of current or future areas of research and 
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development for industrial interests in chemically functional, electrical and  electronic, magnetic, 
optical, thermal and biological ceramics.   Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s),and class presentation(s).    Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 
 
426728 หัวขอทางเซรามิกเชิงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกขั้นสูง     3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานเซรามิกเชิงไฟฟาและอิเล็กทรอนิกและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึง
รายละเอียดในหลักสูตรทั่วไป  หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูใน
ความสนใจของภาคอุตสาหกรรม   นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย  ทําการทดลอง   
ทํารายงาน และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจาก
ภาครัฐและเอกชน 
 
426728 Advanced Topics in Electrical and Electronic Ceramics   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in electrical and electronic ceramic materials and related fields which are not 
covered in details in the general curriculum will be discussed. The topics will be of current or future 
areas of research and development for industrial interest. Students are required to do up-to-date 
literature survey,experiments, report(s), and class presentation(s). Lectures and discussion with 
invited researchers from government and private sectors will also be arranged. 
 
426729 หัวขอทางเซรามิกเชิงโครงสรางขั้นสูง       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานเซรามิกเชิงโครงสราง และขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หลักสูตรทั่วไป  หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม   นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง   ทํารายงาน 
และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426729 Advanced Topics in Structural Ceramics     3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in structural ceramic materials and related fields which are not covered in details in 
the general curriculum will be discussed. The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest. Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s).    Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged. 
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426730 หัวขอทางเซรามิกเชิงแมเหล็กขั้นสูง       3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การบรรยายในหัวขอขั้นสูงดานเซรามิกเชิงแมเหล็กและขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งไมไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หลักสูตรทั่วไป  หัวขอในการบรรยายจะเนนการวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและอนาคตซึ่งอยูในความสนใจของ
ภาคอุตสาหกรรม   นักศึกษาตองศึกษาคนควาบทความขอเขียนที่ทันยุคสมัย   ทําการทดลอง   ทํารายงาน 
และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน    รวมถึงการบรรยายและใหคําปรึกษาโดยนักวิจัยที่เชิญจากภาครัฐและเอกชน 
 
426730 Advanced Topics in Magnetic Ceramics                           3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced topics in magnetic ceramic materials and related fields which are not covered in details in 
the general curriculum will be discussed. The topics will be of current or future areas of research and 
development for industrial interest. Students are required to do up-to-date literature survey, 
experiments, report(s), and class presentation(s).    Lectures and discussion with invited researchers 
from government and private sectors will also be arranged.  
 
426731 ปฏิบัติการกระบวนการทางเซรามิกขั้นสูง      1(0-3-0) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการขั้นสูงของเซรามิกเชิงเทคนิค คลอบคลุมถึงกระบวนการหลอแผนบาง  
การอัดเย็นทุกทิศทาง   กระบวนการทําเม็ด และ การอัดแบบแหง  ตัวแปรเสริมในการควบคุมกระบวนการ
ทางดานความรอนและการซินเตอร 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา          3 ชั่วโมง 
2. กระบวนการหลอแผนบาง        6 ชั่วโมง 
3. เทคนิคการทําเม็ดแบบตางๆ        6 ชั่วโมง 
4. กระบวนการอัดแหง         6 ชั่วโมง 
5. การอัดเย็นทุกทิศทาง         6 ชั่วโมง 
6. การควบคุมกระบวนการซินเตอร       6 ชั่วโมง 
7. การนําเสนอและวิเคราะหผลจากการทดลอง      3 ชั่วโมง 
  
426731 Advanced Ceramic Processing Laboratory                 1(0-3-0) 
Condition:  Consent of the School  
Experiments in advanced processing of technical ceramics including tape casting, cold isostatic pressing, 
granulation techniques and dry pressing, thermal processing  and sintering control parameters. 
Course Outline 
1. Introduction         (3 hours) 
2. Tape Casting         (6 hours) 
3. Granulation Techniques        (6 hours) 
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4. Dry Pressing         (6 hours) 
5. Cold Isostatic Pressing        (6 hours) 
6. Sintering Controls         (6 hours) 
7. Data presentations and analysis       (3 hours) 
 
426740 การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 2 : ลักษณะเฉพาะเชิงเคมี  3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิกโดยเนนเทคนิคการ
วิเคราะหทางเคมี คลอบคลุมถึง วิธี อะตอมมิกแอปซอปชัน  เฟลมอิมิชชัน  อะตอมมิกอิมิชชัน  เอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซสเปกโทรเมตรี   รวมการบรรยายแนะนําถึงเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน วิธีโครมาโทกราฟ  
วิธีสเปกโทรสโกปกและสเปกโทรเมตริก ในการวิเคราะหทางเคมี   สวนประกอบของเครื่องมือวิเคราะห   
ความถูกตองแมนยําและขอจํากัดของแตละเทคนิคจะอธิบายโดยใชตัวแปรทางสถิติ 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนําถึงการวิเคราะหลักษณะเฉพาะทางเคมีโดยเครื่องมือตางๆในงานวิจัย   2 ชั่วโมง 
 วัสดุเซรามิก  
2. การประเมินความนาเชื่อถือของผลวิเคราะห  พื้นฐานทางสถิติ   คาเฉล่ีย   6 ชั่วโมง 
 คามัธยฐาน  ความเที่ยงตรง  ความแมนยํา  ความคลาดเคลื่อน 
 คาเบี่ยงเบน   ชวงความเชื่อมั่น  เลขนัยสําคัญ การบอกปดขอมูล 
3. เทคนิค อะตอมมิกแอปซอปชันและ  เฟลมอิมิชชัน สเปกโทรสโกป    6 ชั่วโมง 
 หลักการในการวัด  สวนประกอบของเครื่องมือ  การแกใขการแทรกสอด 
 ขีดจํากัดของสภาพไวและความสามารถในการตรวจหา 
4. เทคนิค อะตอมมิกอิมิชชัน สเปกโทรสโกป  ออพติคัลอิมิชชัน    6 ชั่วโมง 
 สเปกโทรโฟโตเมตรี (โออีเอส)   การกระตุนโดยพลาสมาจาก 
 การเหนี่ยวนําคู ( ไอซีพี)  การทําใหแตกตัวเปนไอออนโดยอารก  
 ประกาย หรือ การกระตุนของอิเล็กตรอน   เสนสเปกตรัม 
 เครื่องมือระบบกระตุนพรอมกันและกระตุนเปนลําดับ 
5. เอกซเรยฟลูออเรสเซนซ สเปกโทรเมตรี   หลักการโดยทั่วไป    8 ชั่วโมง 
 สเปกตรัมจากกระบวนการ เอกซเรยฟลูออเรสเซนซ   วิธีการกระตุน 
 การดูดกลืนรังสีเอกซ  การเตรียมตัวอยาง  ชนิดของเครื่องมือ   
 ความถูกตองและขีดจํากัดของความสามารถในการตรวจหา 
6. บทวิจารณเกี่ยวกับวิธีการทางเครื่องมืออื่นๆในการวิเคราะหทางเคมี   8 ชั่วโมง 
 หลักการโดยทั่วไปและสวนประกอบของเครื่องมือสําหรับเครื่องโครมาโทกราฟ 
 ประเภทกาซของเหลวและไอออน   เครื่องนิวเคลียร แมกเนติกเรโซแนนซ  
 (เอ็นเอ็มอาร)   อินฟราเรดสเปกโทรสโกป (ไออาร) และ อัลตราไวโอเลต วิสซิเบิล 
 สเปกโทรสโกป  เครื่องแมส สเปกโทรเมตรี 
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426740 Characterization in Material Engineering II: Chemical Characterization  3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced analytical and characterization techniques for research and development of ceramic 
materials with emphasis on chemical anlysis techniques including atomic  absorption , flame 
emission, atomic emission, x-ray fluorescence spectrometry. Other related chromatographic, 
spectroscopic and spectrometric techniques in chemical analysis will also be introduced. 
Instrumentations will be discussed.   Accuracy and limitation of each technique will be described in 
terms of statistical parameters. 
Course Outline 
1. Introduction to instrumental methods for chemical     (2 hours) 
 characterization in ceramic materials research  
2. The evaluation of the reliability of data ;      (6 hours) 
 Basic stattistics, mean, median, precision, accuracy, errors,  
 deviation,confidence intervals, significant figure, rejection of data 
3. Atomic absorption and flame emission spectroscopy ;    (6 hours) 
 Principles of measurements, instrumentations, correction for 
 Interferences, sensitivity and detection limits 
4. Atomic emission spectroscopy ;       (6 hours) 
 Optical emission spectrophotometry (OES), excitation by inductively 
 coupled plasma (ICP), ionization by arc, spark or electronic 
 impact, spectral lines, simultaneous and sequential instruments 
5. X-ray fluorescence spectrometry ;       (8 hours) 
 General principle, x-ray fluorescence spectrum, excitation modes, 
 x-ray absorption,sample preparation, types of instruments, accuracy 
 and detection limits 
6. Review of other instrumental methods for chemical analysis ;   (8 hours) 
 General principles and instrumentations for ; gas-, liquid-, ion- 
 chromatograpy ; nuclear magnetic resonance (NMR), infrared  
 spectroscopy (IR), and ultraviolet - visible absorption spectroscopy; mass spectrometry 
   
426741 การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 3 : ลักษณะเฉพาะเชิงกายภาพ 3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิกโดยเนนลักษณะเฉพาะของ
ผงอนุภาคและกอนผลิตภัณฑ  คลอบคลุมถึง  ลักษณะเฉพาะของอนุภาค  ปริมาณและการกระจายตัวของรู
พรุน ลักษณะของพื้นผิวและพื้นที่ผิว  และสมบัติสําคัญอื่นๆซึ่งเกี่ยวของในงานทางอุตสาหกรรมหรืองานวิจัย  
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา  กระบวนการผลิตและการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของผงอนุภาค   2 ชั่วโมง 
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2. ขนาดอนุภาค  รูปรางและขนาดเสนผาศูนยกลาง     2 ชั่วโมง 
3. การกระจายตัวของขนาดอนุภาค   ฮิสโทแกรม การกระจายตัวแบบ   4 ชั่วโมง 
 นอรมอล  ลอก-นอรมอล และ โรซินแรมเลอร 
4. งานทางดานปฏิบัติ การหาลักษณะเฉพาะของผงอนุภาคโดยไฮโดรมิเตอร  8 ชั่วโมง 
 เทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร  เทคนิคของกลองจุลทรรศนเชิงแสง 
 และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
5. การหาพื้นที่ผิวจําเพาะโดยการดูดซับของกาซและวิธีการวัดพื้นที่ผิว   4 ชั่วโมง 
6. งานทางดานปฏิบัติ การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของผงและกอนวัสดุ   4 ชั่วโมง 
 โดยใชสมการบีอีทีและเครื่องมือจากหลักบีอีที 
7. การหา ความหนาแนน ความพรุนตัว ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน   6 ชั่วโมง 
8. งานทางดานปฏิบัติ การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของขนาดรูพรุนและ   6 ชั่วโมง 
 การกระจายตัวโดยเครื่องหาความพรุนตัวจากปรอท 
 
426741 Characterization in Material Engineering  III:  Physical  Characterization 3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced analytical and characterization techniques for research and development of ceramic 
materials with emphasis on powder, and consolidated product characteristics which  included  i.e.  
particle characteristics, porosity and distribution, surface topography and area, and other important 
properties related to industrial or research field. 
Course Outline 
1. Introduction ; processing and characterization of powder    (2 hours) 
2. Particle size, particle shape and diameters      (2 hours) 
3. Distribution of particle size ;        (4 hours) 
 Histograms, normal ( Gaussian ) , log-normal and Rosin-Rammler  
 Distributions 
4. Practical work ;         (8 hours) 
 Characterization of powder using hydrometer, laser diffraction, 
 optical microscopic and electron microscopic techniques 
5. Specific surface area by gas adsorption and methods for determining   (4 hours) 
       surface area  
6. Practical work ;         (4 hours) 
 Characterization of powder and consolidated materials using      
 BET equation and BET equipment 
7. Density, porosity, pore size and distribution      (6 hours) 
8. Practical work ;         (6 hours) 
 Characterization of pore size and distribution by mercury porosimetry  
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426742 การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 4 : ลักษณะเฉพาะเชิงความรอน 3(3-0-9) 
เงื่อนไข  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะในงานวิจัย และพัฒนาของวัสดุเซรามิกโดยเนนเทคนิคการ
วิเคราะหลักษณะเฉพาะเมื่อไดรับความรอน โดยเครื่องวิเคราะหแบบดิฟเฟอเรนเชี่ยลเทอรมอล  เครื่อง
วิเคราะหแบบเทอรโมกราวิเมตริก  เครื่องดิฟเฟอเรนเชี่ยล สแกนนิ่ง แคลอริเมตรี  การขยายตัวโดยความรอน
ดวยเครื่องไดลาโตมิเตอรพรอมดวยการแนะนําวิธีการวิเคราะหเชิงความรอนอื่นๆ  รวมทั้งสวนประกอบของ
เครื่องมือและขอจํากัดของแตละเทคนิค 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา การใชวิธีการทางเครื่องมือในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะเชิงความรอน  3 ชั่วโมง 
 ในงานวิจัยวัสดุเซรามิก 
 หลักการในการวัดคาความรอน  พลังงานและอุณหภูมิ ซึ่งสัมพันธกับสมบัติ 
 ดานความรอนของวัสดุ 
2. เครื่องวิเคราะหแบบดิฟเฟอเรนเชี่ยลเทอรมอล (ดีทีเอ) และ             10 ชั่วโมง 
 เครื่องดิฟเฟอเรนเชี่ยล สแกนนิ่ง แคลอริเมตรี (ดีเอสซี) 
 หลักการและเครื่องมือวิเคราะห   ขอมูลทางอุณหพลวัตจาก เครื่อง ดีทีเอ  
 และดีเอสซี  การเทียบมาตรฐาน  การใชงานทางวัสดุ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครง 
 สรางการวัดคาความรอนจําเพาะ  ผลของตัวแปรในการเดินเครื่อง   ขอควรคํานึง 
 ในการทดลอง  การจัดรูปแบบขอมูล 
3. เครื่องวิเคราะหแบบเทอรโมกราวิเมตริก (ทีจีเอ)       5 ชั่วโมง 
 หลักการและเครื่องมือวิเคราะห  การเทียบมาตรฐาน  ผลของตัวแปรในการเดิน 
 เครื่อง  ขอควรคํานึงในการทดลอง  การจัดรูปแบบขอมูล 
4. ไดลาโตเมตรี และ อินเตอรเฟอรโรเมตรี      6 ชั่วโมง 
 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนและปริมาตร  ทฤษฎีเกี่ยวกับตนกําเนิดของการ 
 ขยายตัวเมื่อไดรับความรอน  สวนประกอบของเครื่องมือ  การเทียบมาตรฐาน 
 ขอควรคํานึงในการทดลอง 
5. บทวิจารณเกี่ยวกับวิธีการทางเครื่องมืออื่นๆในการวิเคราะหเชิงความรอน   6 ชั่วโมง 
 หลักการโดยทั่วไป  สวนประกอบของเครื่องมือและการใชงานในการวัดคาการนํา 
 ความรอน  แรงเคนจากอุณหภูมิ  ความหนืดของแกวหลอมเหลว 
6. งานที่มอบหมายแกนักศึกษา        6 ชั่วโมง 
 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงความรอนในงานวิจัย 
 และพัฒนาวัสดุเซรามิก 
 
426742 Characterization in Material Engineering IV: Thermal Characterization  3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced analytical and characterization techniques for research and development of ceramic 
materials with emphasis on thermal characteristics analysis techniques using  differential thermal 
analysis, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, thermal expansion by 
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dilatometer.  Other related thermal analysis methods will also be discussed.    Instrumentation and 
limitation of each technique will be covered. 
Course Outline 
1. Introduction to instrumental methods for thermal characterization (3 hours) 
 in ceramic materials research ; 
 Principles in measurement of heat, energy and temperature as 
 related to thermal properties of materials 
2. Diiferential thermal analysis (DTA) and differential scanning  (10 hours) 
 calorimeter (DSC) ;  
  Priciples and instrumentations, thermodynamic data from DTA and  
 DSC, calibration, applications to materials i.e. transformations, 
 specific heat determination, effect of operation parameters, 
 experimental concerns, manipulation of data 
3. Thermogravimetric analysis (TGA) ;  (5 hours) 
  Priciples and instrumentations, calibration, effect of operation parameters,  
 experimental concerns, manipulation of data 
4. Dilatometry and interferrometry ;  (6 hours) 
 Linear and volume expansion coefficient, theoretical origin of thermal expansion,  
 instrumentations, calibration , experimental concerns 
5. Review of other instrumental methods for thermal analysis ; (6 hours) 
 General principles , instrumentations and application for ; thermal 
 conductivity, thermal stresses, viscosity of glass  
6. Student assignment(s) ;          (6 hours) 
 Case study in the applications of thermal analysis for ceramic  
 materials research and development 

 
426743 การวิเคราะหลักษณะเฉพาะในวิศวกรรมวัสดุ 5 : ลักษณะเฉพาะเชิงจุลทรรศน 3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะในงานวิจัยและพัฒนาของวัสดุเซรามิกโดยเนนเทคนิคการ
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของผงอนุภาค โครงสรางจุลภาค และการวิเคราะหวัฏภาคโดยใชเทคนิคของกลอง
จุลทรรศนเชิงแสงและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา การใชวิธีทางกลองจุลทรรศนในการวิเคราะห     2 ชั่วโมง 
2. กลองจุลทรรศนแบบใชแสง        12 ชั่วโมง 
 2.1  หลักการและสวนประกอบของเครื่องมือ 
 2.2  ผลึกแบบไอโซโทรปก  ผลึกแบบแกนเดี่ยวและแกนคู 
 2.3  การใชงานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
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3. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบกวาด (เอสอีเอ็ม)     10 ชั่วโมง 
       3.1  หลักการและสวนประกอบของเครื่องมือ 
       3.2  เทคนิคการเตรียมตัวอยาง 
       3.3  ระบบ อีพีเอ็มเอ 

3.5 การใชงานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
4. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทะลุผาน (ทีอีเอ็ม)     8 ชั่วโมง 
 4.1  หลักการและสวนประกอบของเครื่องมือ 
 4.2  เทคนิคการเตรียมตัวอยาง 
 4.3  การใชงานในการวิจัยและพัฒนาเซรามิก 
5. งานที่มอบหมายแกนักศึกษา        4 ชั่วโมง 
 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชการวิเคราะหโครงสรางจุลภาคในงานวิจัย 
 และพัฒนาวัสดุเซรามิก 
 
426743 Characterization in Material Engineering V: Microscopic Characterization 3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Advanced analytical and characterization techniques for research and development of ceramic 
materials with emphasis on powder and microstructural characteristics and phase analysis  using  
optical  and electron microscopic techniques. 
Course Outline 
1. Introduction to microscopic methods of analysis     (2 hours) 
2. Optical microscopy         (12 hours)  

2.1 Principles and instrumentation 
2.2 Isotropic crystals, uniaxial and biaxial crystals 
2.3  Applications  in ceramic research and development 

3. Scanning electron microscopy (SEM)      (10 hours) 
3.1   Principles and instrumentation 
3.2 Sample preparation techniques 
3.3 EPMA system 
3.4 Applications in ceramic research and development  

4. Transmission electron microscopy (TEM)      (8 hours)  
 4.1   Principles and instrumentation 

4.2 Sample preparation techniques 
4.3 Applications in ceramic research and development 

5. Student assignment(s) ;        (4 hours) 
 Case study in the application(s) of  microscopic analysis for ceramic 
 materials research and development 
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426750 สมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของวัสดุเซรามิก     3(3-0-9) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
สมบัติเชิงความรอนของวัสดุเซรามิก  ทฤษฎี กลไก และวิธีที่ใชการสําหรับประเมินคา รวมถึง การนําความ
รอน การขยายตัวเมื่อไดรับความรอน  ความเคนเนื่องจากความรอน  กลไกของการคืบที่อุณหภูมิสูง กล
ศาสตรการแตกหัก ทฤษฎีตําหนิของกริฟฟท กลไกของความลาภายใตน้ําหนักบรรทุกแบบวัฏจักรการประเมิน 
คาสมบัติโดยวิธีสถิติของไวบุลล 
เคาโครงรายวิชา 
1. สมบัติเชิงความรอนของวัสดุเซรามิก                              18 ชั่วโมง 

1.1 บทนํา 
1.2 ความจุความรอน 
1.3 ความหนาแนนและการขยายตัวเมื่อไดรับความรอนของผลึก 
1.4 ความหนาแนนและการขยายตัวเมื่อไดรับความรอนของแกว 
1.5 การขยายตัวเมื่อไดรับความรอนของเนื้อวัสดุเชิงประกอบ 
1.6 การนําความรอนของผลึก 
1.7 การนําความรอนของแกว 
1.8 การนําความรอนของเนื้อที่มีหลายวัฏภาค 
1.9 ความเคนเนื่องจากความรอนและความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
1.10 การเทมเปอรและการอบแกว 

      1.11การผิดรูปสภาพพลาสติกของแกวที่อุณหภูมิสูง การไหลสภาพหนืด และกลไกการคืบ 
     1.12เทคนิคสําหรับการวัดและการประเมินคา 
2. สมบัติเชิงกลของเซรามิก                                                                      18 ชั่วโมง 

2.1 บทนํา 
2.2 ความยืดหยุน ความแข็งแรงของเซรามิก ผลของโครงสรางจุลภาค 
2.3 การแตกหักแบบเปราะ รอยราวระดับจุลภาค และกลไกการแตกหักของเซรามิก 
2.4 ทฤษฎีตําหนิของกริฟฟท การโตและการขยายตัวของรอยแตก 
2.5 ความลาของเซรามิกและการแตกแบบคืบ 
2.6 ความเหนียวในการแตกหักและกลไกการเพิ่มความเหนียว 
2.7 วัสดุเชิงประกอบ 
2.8 เทคนิคการประเมินคา สําหรับการประยุกตออกแบบใชงานและ 

      การพยากรณอายุการใชงาน 
 
426750 Thermal and Mechanical Properties of Ceramic Materials   3(3-0-9) 
Condition:  Consent of the School  
Thermal and mechanical properties of ceramic materials, theory, mechanism and methods for 
evaluation including thermal conductivity,  thermal expansion, thermal stress, high temperature creep 
mechanism, fracture mechanics, Griffith’s flaw theory, mechanism of fatigue under cyclic loading, 
Wiebull Statistic for property evaluation. 
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Course Outline 
1. Thermal properties of ceramics       (18 hours) 

1.1 Introduction 
1.2 Heat capacity 
1.3 Density and thermal expansion of crystals 
1.4 Density and thermal expansion of glasses 
1.5 Thermal expansion of composite bodies 
1.6 Thermal conductivity of crystals 
1.7 Thermal conductivity of glasses 
1.8 Thermal conductivity of multiphase bodies 
1.9 Thermal stresses and thermal shock resistance 
1.10 Thermal tempering and annealing of glass 
1.11 High temperature plastic deformation, viscous flow and creep mechanisms 
1.12 Techniques for measurement and evaluation 

2. Mechanical properties of ceramics       (18 hours) 
2.1 Introduction 
2.2 Elasticity and strength of ceramics, effect of microstructure 
2.3 Brittle fracture, microcrack and fracture mechanics of ceramics 
2.4 Griffith’s flaw theory , crack growth and propagation 
2.5 Fatique of ceramics and creep fracture 
2.6 Fracture toughness and toughening mechanisms 
2.7 Composite materials 
2.8 Evaluation techniques for design application and lifetime predictions 

 
426751 ปฏิบัติการวัดและทดสอบเชิงเซรามิกขั้นสูง 1     1 (0-3-0) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  
การวัดและวิธีการทดสอบสําหรับการประเมินคาสมบัติของวัสดุเซรามิก ในการประยุกตใชงานเฉพาะทาง
วิศวกรรม รวมสมบัติเชิงความรอนและเชิงกล 
เคาโครงรายวิชา 
1.  บทนํา          3 ชั่วโมง 
2.  การวัดความจุความรอนและการนําความรอน      6 ชั่วโมง 
3. การขยายตัวเมื่อไดรับความรอน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิและการเปลี่ยน  6 ชั่วโมง 

อุณหภูมิอยางเฉียบพลัน       
4.  ความตานทานน้ําหนักบรรทุกที่อุณหภูมิสูง      6 ชั่วโมง 
5.  ความแข็งและความตานทานการกระแทก      6 ชั่วโมง 
6.  ความแข็งแรงและโมดูลัสยืดหยุน       6 ชั่วโมง 
7.  การแสดงขอมูลและการวิเคราะห       3 ชั่วโมง 
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426751 Advanced Ceramic Measurement and Testing Laboratory I   1(0-3-0) 
Condition:  Consent of the School  
Measurement and testing methods for property evaluation of ceramic materials in special 
engineering applications including thermal and mechanical properties. 
Course Outline 
1. Introduction         (3 hours) 
2. Heat capacity and thermal conductivity      (6 hours) 
3. Thermal expansion, thermal stresses and thermal shock    (6 hours) 
4. High temperature load resistance       (6 hours) 
5. Hardness and Impact Resistance       (6 hours) 
6. Strength and Elastic Modulus       (6 hours) 
7. Data presentations and analysis       (3 hours) 
 
426752 ปฏิบัติการวัดและทดสอบเชิงเซรามิกขั้นสูง  2     1 (0-3-0 ) 
เงื่อนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
การวัดและวิธีการทดสอบสําหรับการประเมินคาสมบัติของวัสดุเซรามิก ในการประยุกตใชงานเฉพาะทาง
วิศวกรรม รวมสมบัติทางไฟฟา แมเหล็กและแสง 
เคาโครงรายวิชา 
1. บทนํา          3 ชั่วโมง 
2. ความตานทานไฟฟาของวัสดุเซรามิก       6 ชั่วโมง 
3. ความจุไฟฟาของวัสดุเซรามิก        6 ชั่วโมง 
4. ฮีสเทอริซีส ลูปทางแมเหล็กของเฟอรไรทชนิดถาวรและชนิดชั่วคราว   6 ชั่วโมง 
5. การวัดสีของวัสดุเซรามิก        6 ชั่วโมง 
6. การสะทอนแสง การสงผานแสง และการดูดกลืนแสงของแกว    6 ชั่วโมง 
7. การแสดงขอมูลและการวิเคราะห       3 ชั่วโมง 
 
426752 Advanced Ceramic Measurement and Testing Laboratory II   1(0-3-0) 
Condition:  Consent of the School  
Measurement and testing methods for property evaluation of ceramic materials in special engineering 
applications including electrical, magnetic and optical properties. 
Course Outline 
1. Introduction         (3 hours) 
2. Electrical Resistivity of Ceramic Materials      (6hours) 
3. Capacitance of Ceramic Materials       (6 hours) 
4. Magnetic Hysteresis Loop for Hard and Soft Ferrites     (6 hours) 
5. Color Measurement for Ceramic Materials      (6 hours) 
6. Reflectance, Transmission and Absorption of Glasses    (6 hours) 


