สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (213xxx)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
213211∗∗

วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรม
3(3-0)
(Materials Science for Engineers)
ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการและสมรรถนะ
ของวัสดุวศิ วกรรม แผนภาพสมดุลเฟสและการตีความ โครงสรางจุลภาค
และมหภาคทีส่ ัมพันธกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การทดสอบและการ
วิเคราะหสมบัติของวัสดุ การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ กระบวนการผลิต
ของวัสดุวศิ วกรรม วัสดุประกอบและวัสดุกอสราง
Relationships between structures, properties, processes and
performances of engineering materials, phase equilibrium diagrams and
their interpretation, micro and macrostructures related to properties of
engineering materials, material properties testing and analysis, corrosion
and degradation of materials, production processes of engineering
materials, composite and construction materials.

213212

อุตสาหกรรมวัสดุเบื้องตน
1(0-3)
(Introduction to Materials Industry)
บทบาทของวัสดุศาสตร และวิศวกรรมวัสดุในอุตสาหกรรม การ
ประยุกตและการผลิตวัสดุวิศวกรรม โดยอางอิงอุตสาหกรรมในประเทศไทย
การชมโรงงานอุตสาหกรรม
Roles of materials science and materials engineering industry,
applications and productions of engineering materials with reference to
Thai industries, plant visits.

213213∗∗

หลักเคมีสําหรับวิศวกรวัสดุ
(Chemistry Principles for Materials Engineers)
พื้นฐาน : 213211

∗∗

3(3-0)
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ชนิดของปฏิกิริยาเคมีและกลไก สารประกอบอินทรีย การวิเคราะหทาง
เคมีและปริมาณสัมพันธ เทคนิคการแยกและโครมาโทกราฟ
Types of chemical reactions and mechanisms, organic
compounds, analytical chemistry and stoichiometry, separation
techniques and chromatography.
213214∗

ปฏิบัติการหลักเคมีสําหรับวิศวกรวัสดุ
1(0-3)
(Chemistry Principles Laboratory for Materials Engineers)
พื้นฐาน : 213211
ปฎิบัติการสําหรับวิชา 213213 หลักเคมีสําหรับวิศวกรวัสดุ
Laboratory for 213213 Chemistry Principles for Materials
Engineers.

213215∗∗

กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรวัสดุ
3(3-0)
(Manufacturing Processes for Materials Engineers)
พื้นฐาน : 213211
กระบวนการผลิต กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การหลอโลหะ
กระบวนการตัดแตงและการเชื่อมตอ การเตรียมผิวและเคลือบ กระบวนการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ การฉีด การรีด และการอัดขึ้นรูป กระบวนการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑเซรามิก การผสม การหลอ การอบซินเตอร และการวิเคราะห
ตนทุนการผลิต
Manufacturing processes, metal forming processes: foundry,
machining and joining processes, surface treatment and coating; polymer
forming processes: injection, extrusion and compression moulding;
ceramic forming processes: mixing, casting, sintering; cost analysis.

213221∗∗

โลหกรรมกายภาพ
(Physical Metallurgy)
พื้นฐาน : 213211

∗
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โครงสรางโลหะและการเกิดผลึกขอบกพรองในโครงสรางผลึกดิส
โลเคชันและการเปลี่ยนรูปอยางถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็งตัว
แผนภาพสมดุลของเฟส การอบชุบความรอน การเปลี่ยนเฟส กลไกการเพิ่ม
ความแข็งแรง การแพรในของแข็ง สมบัติและการใชงานของโลหะผสมทั้งใน
และนอกกลุมเหล็ก
Metal structure and crystallization, crystalline imperfection,
dislocation and plastic deformation, nucleation and solidification,
equilibrium phase diagram, heat treatment, phase transformation,
strengthening mechanism, diffusion in solid, properties and application of
ferrous and non-ferrous alloys.
213222

ปฏิบัติการโลหกรรมกายภาพ
1(0-3)
(Physical Metallurgy Laboratory)
พื้นฐาน : 213211
การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหโครงสรางในระดับมหภาค และ
จุลภาคของโลหะทั้งในและนอกกลุมเหล็ก การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคโดยใช
การวิเคราะหทางดานภาพและกลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน การวัดและทดสอบ
สมบัติเชิงกล การอบชุบความรอน
Sample preparation for macrostructure and microstructure
analysis of ferrous and non-ferrous metals, microstructure analysis by
image analyzer and electron microscope, mechanical properties, heat
treatment.

213231∗∗

เซรามิกเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Ceramics)
พื้นฐาน : 213211
ชนิดของเซรามิก วัตถุดิบของเซรามิก โครงสรางของเซรามิกและ
องคประกอบทางเคมี เซรามิกชนิดออกไซด และไมใชออกไซด ชนิดของเซรามิ
กทางวิศวกรรม สมบัติของเซรามิกทางวิศวกรรม โครงสรางของซิลิเกตและแกว
การใชงานเคลือบของเซรามิก การเผา การผนึก และการกลายเปนเฟสแกวของ
เซรามิก ชนิดและสมบัติของวัสดุทนไฟและซีเมนต

∗∗
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Types of ceramics, ceramics raw materials, structures of
ceramics and chemical compositions, oxide and non-oxide ceramics,
types of engineering ceramics, properties of engineering ceramics,
structures of silicates and glasses and glaze applications, firing, sintering
and vitrification of ceramics, types and properties of refractories and
cement.
213241∗

พอลิเมอรเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Polymers)
พื้นฐาน : 213211
ชนิดของพอลิเมอรและการจําแนก ชนิดและกลไกการเกิดพอลิเมอร
โครงสรางทางเคมีของพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุลและการแจกแจงน้ําหนัก
โมเลกุล สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร สารละลายพอลิเมอร พอลิเมอรผสม
วิทยากระแสของพอลิเมอร การแปรรูปพอลิเมอรและการทดสอบ สารเติมแตง
เทคโนโลยียาง การแปรใชใหมพอลิเมอร การเลือกและการประยุกตวสั ดุพอลิ
เมอรในการออกแบบทางวิศวกรรม
Types of polymers and classification, type and mechanism of
polymerizations, chemical structure of polymers, molecular weight and
molecular weight distribution, morphology of polymer, polymer solution,
polymer blend, polymer rheology, polymer processing and testing,
additives, rubber technology, polymer recycling, selection and
application of polymeric materials in engineering designs.

213311∗∗

อุณหพลศาสตรและความสัมพันธของเฟสในระบบวัสดุ
3(3-0)
(Thermodynamics and Phase Relations in Materials Systems)
พื้นฐาน : 213213
อุณหพลศาสตรในระบบปดและระบบเปด ศักยภาพและสมดุลทางเคมี
ของระบบวิวธิ พันธุ เสถียรภาพและองคประกอบของเฟสที่ปรากฏ บทบาทของ
กาซและกาซผสม สวนประกอบที่แปรเปลี่ยนในระบบการใชงานของอุณหพล
ศาสตรเชิงปริมาณเฟสชนิดสมบูรณแบบและไมสมบูรณแบบสมดุลของมวลและ

∗
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พลังงาน การเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส การประยุกตแผนภาพพลังงานของกิบบ
สมดุลเฟสและแผนภาพของวัสดุทางวิศวกรรม การเปลี่ยนแปลงเฟสของ
โครงสรางจุลภาค กรณีศึกษาของความสัมพันธของเฟส
Thermodynamics of closed and open systems, chemical
potentials and equilibrium in heterogeneous systems, the stability and
composition of coexisting phases, roles of gases and gas mixtures,
systems with variable compositions, manipulations of thermodynamic
quantities, order and disorder phase, mass and energy balance, phase
transformations, applications of Gibbs energy diagrams, phase
equilibrium and diagrams in engineering materials, phase transformation
on microstructures, case study in phase relations.
213312∗∗

ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปวัสดุ
1(0-3)
(Materials Processing Laboratory)
พื้นฐาน : 213211
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการแปรรูปวัสดุประเภทโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร
Laboratory on materials processing: metal, ceramics, and
polymers.

213313∗

พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
4(4-0)
(Mechanical Behavior of Materials)
พื้นฐาน : 213211
สมบัติทางกลของวัสดุ ทฤษฎีการเคลื่อน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง
และความแกรง การผิดรูปในชวงพลาสติกของวัสดุผลึกเดี่ยวและพหุผลึก การ
ผิดรูปของวัสดุที่ไมเปนผลึก การผิดรูปที่อุณหภูมิสูงของวัสดุที่เปนผลึก ความ
ลาของวัสดุวศิ วกรรม การแตกราวและกลศาสตรการแตกราว
Mechanical properties of materials, dislocation theory,
strengthening and toughening mechanisms, plastic deformation of single
and polycrystalline materials, deformation of non-crystalline materials,

∗
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high temperature deformation of crystalline materials, fatigue of
engineering materials, fracture and fracture mechanics.
213314**

วัสดุและอุปกรณไฟฟา แมเหล็ก แสง
3(3-0)
(Electromagnetooptic Materials and Devices)
พื้นฐาน : 213211
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ ทฤษฎีควอนตัม ระดับพลังงาน การ
ถายโอนอิเล็กตรอนและโฮล หลักการของสารกึ่งตัวนํา ไดอิเล็กทริก ตัวนํา ตัว
ตานทาน สมบัติทางไฟฟา ทางแสง และทางแมเหล็กของวัสดุ อุปกรณไฟฟา
แมเหล็ก แสง เซลลแสงอาทิตย ปรากฏการณผลกระทบไมสเนอรของซุปเปอร
คอนดักเตอร
Electronic structures of materials; quantum theory; energy levels;
electron and hole transportation; principle of semiconductors; dielectrics;
conductors; resistors; electrical, optical and magnetic properties of
materials; electromagnetooptic devices; solar cells; Meissner’s effect
phenomena of superconductors.

213315∗∗

ปรากฏการณถายโอนในการแปรรูปวัสดุ
3(3-0)
(Transport Phenomena in Materials Processing)
พื้นฐาน : 213311
ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร การถายโอนความรอน การนํา การพาและ
การแผรังสีความรอน การไหลของมวลในการแปรรูปวัสดุ การไหลแบบ
ราบเรียบและการไหลแบบปนปวน ปรากฏการณถายโอนของวัสดุในธรรมชาติ
Thermodynamic theory; heat transfer; heat conduction,
convection and irradiation; mass flow in material processing; laminar and
turbulent flow; transport phenomena of materials in nature.

213316∗∗

จลนพลศาสตรในการแปรรูปวัสดุ
(Kinetics in Materials Processing)
พื้นฐาน : 213311

∗∗
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ทฤษฎีจลนพลศาสตรที่ประยุกตดานวิศวกรรมวัสดุและการแปรรูปแร
อุณหพลศาสตรของสมการอัตรา ทฤษฎีการปะทะ พลังงานกอกัมมันต
จลนพลศาสตรทางเคมีและการถายโอนมวลระหวางเฟส
Kinetic theories applied to materials engineering and mineral
processing, thermodynamics of rate equations, collision theory, activation
energy, chemical kinetics, and interphase mass transfer.
213361∗

หลักของเทคนิคการจําแนกลักษณะเฉพาะ
3(3-0)
(Principle of Characterization Techniques)
พื้นฐาน : 213211
การวิเคราะหพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนแบบแสงและกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน โครงสรางผลึกและการวิเคราะหดวยมาตรการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ จุลวิเคราะหทางเคมีโดยสเปกโทรสโกป การวิเคราะหเชิงความรอน
Surface analysis by optical microscope and electron microscopes,
crystal structure and analysis by x-ray diffractometer, chemical
microanalysis by spectroscopies, thermal analysis.

213362∗∗

ปฏิบัติการการจําแนกลักษณะเฉพาะและการวิเคราะหสมบัติของวัสดุ 1(0-3)
(Materials Characterization and Properties Analysis Laboratory)
พื้นฐาน : 213211
ปฏิบัติการในการวิเคราะหโครงสรางผลึก โครงสรางพื้นผิว สมบัตทิ าง
กล และสมบัติทางความรอนของวัสดุ
Laboratory in analysis of crystal structure, surface structure,
mechanical, and thermal properties of materials.

213363∗∗

การวิเคราะหความวิบัติ
3(3-0)
(Failure Analysis)
พื้นฐาน : 213313
สาเหตุของความวิบัติ การทดสอบทางกล การทดสอบแบบไมทําลาย
การแตกหักแบบเหนียวและแบบเปราะ กลไกของการแตกหัก ความวิบัติจาก

* วิชาเปดใหม
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ความลา ความคืบ การกัดกรอนและสิ่งแวดลอม ขอบกพรองจากการอบชุบ
ความรอน การผุกรอนของรอยเชื่อม ความวิบัตใิ นวัสดุเซรามิกและแกว ความ
วิบตั ิในวัสดุพอลิเมอร
Causes of failure, mechanical testing, non-destructive testing,
ductile and brittle fracture, fracture mechanism, failure due to fatigue,
creep, corrosion and environment, defects due to heat treatment, weld
decay, failure in ceramics and glass, failure in polymeric materials.
213411∗∗

การกัดกรอน
3(3-0)
(Corrosion)
พื้นฐาน : 213211
หลักการกัดกรอน วิธีการวัดและการคํานวณอัตราการกัดกรอนโดยใช
เทคนิคทางเคมีไฟฟา รูปแบบของการกัดกรอน การทดสอบการกัดกรอน การกัด
กรอนในสภาพแวดลอมจําเพาะ การกัดกรอนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติ
ของวัสดุในระหวางใชงานเนื่องจากการกัดกรอน หลักการเลือกวัสดุและการ
ออกแบบ สารยับยั้งการกัดกรอนการปองกันแบบแอโนดิกและแคโทดิก การ
เตรียมผิวและการเคลือบผิวเพื่อซอมบํารุง
Principles of corrosion, corrosion measures and rate calculation
by electrochemical techniques, forms of corrosion, corrosion testing,
corrosion in specific environment, corrosion at high temperature, case
study of materials failure in service due to corrosion, principles of
materials selection and design, corrosion inhibitors, anodic and cathodic
protection, surface preparation and maintenance coating.

213421

การแข็งตัวและการหลอ
3(3-0)
(Solidification and Casting)
พื้นฐาน : 213321
พื้นฐานและการประยุกตใชของการแข็งตัวในกระบวนการหลอขึน้ รูป การ
หลอแบบดั้งเดิมและแบบใหมเพื่อใหไดรปู แบบตามตองการ กลไกของปญหาดาน
คุณภาพ และการหาสภาวะเหมาะสมที่สดุ ในการควบคุมกระบวนการหลอ
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Fundamentals and applications of solidification in casting
processes, conventional and emerging near net shape casting,
mechanism of various quality problems, and optimization of controlled
casting processes.
213422

โลหกรรมเชิงเคมี
3(3-0)
(Chemical Metallurgy)
พื้นฐาน : 213321
หลักการของโลหกรรมความรอน โลหกรรมสารละลาย และโลหกรรม
ไฟฟาเคมี สําหรับการสกัดโลหะจากแร อุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตรของ
แตละกระบวนการ การเผา การยาง การสลายปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยา
ระหวางผิวสัมผัสของตะกรันและโลหะหลอมเหลว การสกัดโดยใชตวั ทําละลาย
และกลไกการแลกเปลีย่ นไอออนและประสิทธิภาพการถายโอนของไอออนใน
เซลลไฟฟาเคมี กระบวน การทําใหบริสุทธิ์ การผลิตเหล็กและเหล็กกลา
Principles of pyrometallurgy, hydrometallurgy, and
electrometallurgy for extracting metal from mineral , thermodynamics
and kinetics of each process, calcination, roasting, decomposition,
reduction reaction, reaction at slag-metal interfaces, leaching and ion
exchange mechanism and efficiency of ion transfer in electrochemical
cell, refining process, iron and steel making.

213423∗∗

การขึ้นรูปและการหลอโลหะ
3(3-0)
(Forming and Casting of Metals)
พื้นฐาน : 213211
ทฤษฎีและการพัฒนาสมัยใหมของกระบวนการหลอโลหะ วิธีมาตรฐาน
และวิธีใหม การออกแบบระบบการไหลและรูลน การออกแบบกระสวน การ
ตกแตงสําเร็จและการตรวจสอบงานหลอ แหลงและการกําจัดขีดจํากัดของการ
ออกแบบ ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารของการรีด การตีขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การลาก
ขึ้นรูป แหลงและการกําจัดขอบกพรอง
Theory and modern development of foundry
processes, standard and new methods, gating system design, pattern

∗∗

วิชาปรับปรุง
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213424∗∗

design, finishing and inspection of casting, source and elimination of
design limitation, theory and practice of rolling, forging, extrusion,
drawing, source and elimination of defects.
โลหกรรมเชิงผง
3(3-0)
(Powder Metallurgy)
พื้นฐาน : 213231
เทคนิคกระบวนการผลิตผงโลหะ คุณลักษณะของผงโลหะ วิธีการผสม
และการขึ้นรูป การอัดผงโลหะ ทฤษฎีของการซินเตอร การอบชุบความรอน การ
ปรับแตงขั้นสุดทาย โลหกรรมของชิ้นสวนซินเตอร การออกแบบชิ้นสวนโลหะผง
และการประยุกตใชกระบวนการผลิตพิเศษ
Powder metal production techniques, powder characterization,
mixing and shaping methods, powder compaction, sintering theory, heat
treatment, finishing operations, metallurgy of sintered part, powder metal
part design, products and applications, special processes.

213425∗

เทคโนโลยีการบําบัดพื้นผิว
3(3-0)
(Surface Treatment Technology)
พื้นฐาน : 213221
การบําบัดพื้นผิวและการวิเคราะหพื้นผิวของวัสดุที่ถูกบําบัด การบําบัด
พื้นผิวทางความรอน เคมี กายภาพ และทางกล สมบัติและการประยุกตวสั ดุที่
ผานการบําบัดพื้นผิวในอุตสาหกรรม
Surface treatments and analysis of treated materials surface.
Thermal, chemical, physical and mechanical surface treatments.
Properties and applications of the surface treated materials in industries.

213426∗∗

วิศวกรรมโลหะผสม
(Alloys Engineering)
พื้นฐาน : 213211

∗

3(3-0)

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

∗∗
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โครงสรางและสมบัติของโลหะและโลหะผสม ระบบเหล็กกลาคารบอน
อลูมินัมผสม ทองแดงผสม ไทเทเนียมผสม นิกเกิลผสม เหล็กหลอ และวัสดุ
เครื่องมือ และวัสดุสําหรับการใชงานที่อุณหภูมิสูง
Structure and properties of metals and alloys; iron-carbon
system, aluminum alloys, copper alloys, titanium alloys, nickel alloys,
cast irons, and tool materials and metals for high-temperature service.
213431∗∗

เซรามิกวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Ceramics)
พื้นฐาน : 213231
วัตถุดิบและกระบวนการ โครงสรางและระบบเฟส นาโนเซรามิก เซลล
เชื้อเพลิง วัสดุประกอบเซรามิก ตัวเรงปฏิกิริยา เซรามิกทางแสง เซรามิกทาง
แมเหล็ก เซรามิกทางไฟฟา เซรามิกชีวภาพ การกัดกรอนของเซรามิกวิศว
กรรม และเซรามิกยานยนต
Raw materials and processes, structures and phase systems,
nanoceramics, fuel cells, ceramic composite materials, catalysts, optical
ceramics, magnetic ceramics, electrical ceramics, bioceramics, corrosion
of engineering ceramics, and ceramic engines.

213432∗∗

การแปรรูปเซรามิก
3(3-0)
(Ceramic Processing)
พื้นฐาน : 213231
ลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิกขนาดและรูปรางของอนุภาค ความ
หนาแนน โครงสรางและพื้นผิวจําเพาะของรูพรุน เคมีภัณฑสําหรับการกระจาย
และรวมตัวของอนุภาค กลไกของอนุภาค การกระจายขนาดของอนุภาคและ
วิทยากระแส การผสม การขึ้นรูป และกระบวนการหลังการขึ้นรูปของ
อุตสาหกรรมเซรามิก การอบแหง การตกแตง การเคลือบและการเผา
Characteristics of ceramic materials: particle size and shape,
density, pore structure and specific surface area; chemicals for particle

∗

วิชาปรับปรุง

∗∗

วิชาปรับปรุง
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distribution and collection; particle mechanics, particle size distribution,
and rheology; mixing, forming and post-forming processes of industrial
ceramics processing: drying, decorating, glazing and firing.
213433∗

เทคโนโลยีของแกว สารเคลือบ และกลาสเซรามิก
3(3-0)
(Technology of Glass, Glaze and Glass-Ceramics)
พื้นฐาน : 213231
เคมีและกระบวนการผลิตแกวและสารเคลือบ การแปลงแกวเปนกลาส
เซรามิก โครงสรางและสมบัติของแกว สารเคลือบ และกลาสเซรามิก และ การ
ประยุกต
Chemistry and production processes of glass and glaze,
transformation of glass to glass-ceramics, structure and properties of
glass, glaze and glass-ceramics, and applications.

213434∗

ตัวเรงปฏิกิริยาเซรามิก
3(3-0)
(Ceramic Catalyst)
พื้นฐาน : 213231
การเตรียมและการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิรยิ า ทฤษฎีและการทํางานของ
ตัวเรงปฏิกิริยา ชนิดและสมบัติของสารดูดกลืนสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเลียม
และปโตรเคมี
Preparation and synthesis of catalysts, theory and function of
catalysts, types and properties of absorbents for petroleum and
petrochemical industries.

213441∗∗

การสังเคราะหและการดัดแปรพอลิเมอร
3(3-0)
(Polymer Synthesis and Modification)
พื้นฐาน : 213213 และ 213241
ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะหพอลิเมอร การดัดแปร
ไฮโดรคารบอนพอลิเมอรชนิดอิ่มตัวและพอลิเมอรชนิดไมอิ่มตัว การดัดแปรหมู

∗

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

∗∗
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ฟงกชันและโซขางของโมเลกุลพอลิเมอร การดัดแปรพอลิเมอรโดยปฏิกิริยา
ทางความรอน ปฏิกิริยาการเปดวงแหวน ปฏิกิริยาระหวางโมเลกุล
Reactions and mechanisms in polymer synthesis. Modification of
saturated hydrocarbon polymers and unsaturated polymers. Modification
on functional groups and side chain of polymer molecules. Modification
of polymer by thermal reaction. Ring opening reaction. Intermolecular
reaction.
213442∗∗

213443∗∗

เทคโนโลยียาง
3(3-0)
(Rubber Technology)
พื้นฐาน : 213241
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห วัสดุยืดหยุนเทอรโมพลาสติก โครงสราง
และสมบัติของยาง สารเติมแตงสําหรับยาง วัลคาไนเซชันของยาง สูตรและการ
ผสมของยาง กระบวนการผลิตยาง การทดสอบยาง การแปรใชใหมยาง การ
ออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑยาง
Natural rubber, synthetic rubbers, thermoplastic elastomers,
structure and properties of rubbers, additives for rubbers, vulcanization
of rubbers, formula and compounding of rubbers, rubber manufacturing
processes, rubber testing, rubber recycling, engineering design of rubber
products.
วัสดุพอลิเมอรจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3(3-0)
(Polymeric Materials from Petrochemical Industry)
พื้นฐาน : 213241
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร วัสดุปโตรเคมีสําหรับ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร ปฏิกิริยาเคมีและผลผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร การ
ประยุกตพอลิเมอร
Petrochemical and polymer industries, petrochemical materials
for polymer industries, chemical reactions and products in polymer
industries, applications of polymers.

** วิชาปรับปรุง
∗∗

วิชาปรับปรุง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551

13

213444∗

วิทยากระแสและการแปรรูปพอลิเมอร
3(3-0)
(Polymer Rheology and Processing)
พื้นฐาน : 213241
หลักการแปรรูปพอลิเมอร กระบวนการทําแบบหลอ และการแปรรูป
วัสดุเชิงประกอบ วิทยากระแสของพอลิเมอร พฤติกรรมการไหลแบบนิวโต
เนียนและแบบนอนนิวโตเนียน การวัดสมบัติทางวิทยากระแส ปจจัยที่มีผลตอ
สมบัติการไหล ผลยืดหยุนในการไหลของเหลวพอลิเมอร
Principles of polymer processing, molding process, and
composite materials processing, polymer rheology: Newtonian and nonNewtonian flow behaviors, measurements of rheological properties,
factors affecting flow properties, elastic effects in polymer melt flow.

213451∗∗

วัสดุประกอบ
3(3-0)
(Composite Materials)
พื้นฐาน : 213211
เสนใยเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ กระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบ
พอลิเมอรเมทริกซ การประยุกต สมบัตทิ ขี่ ึ้นกับทิศทางของเสนใยเสริมแรงใน
วัสดุเชิงประกอบ กลศาสตรของวัสดุเชิงประกอบ สมรรถนะของวัสดุเชิงประกอบ
ผลจากความลา แรงกระแทกและสิ่งแวดลอม ปรากฎการณระหวางหนาสัมผัส
การพิจารณาการออกแบบและวิธีการเชือ่ มของวัสดุเชิงประกอบประเภทพอลิ
เมอร เซรามิก และโลหะ
เมทริกซ กรรมวิธีการขึ้นรูป
Reinforced fiber in composite, manufacturing of polymer matrix
composites, applications, anisotropic property of reinforced fiber in
composites; mechanics of composites : performances of composites :
fatigue, impact, and environmental effects, interfacial phenomena,
design considerations and joining methodologies of polymer, ceramic
and metal matrices composite, fabrication methods.

∗

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

∗∗
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213452∗

วัสดุชีวภาพเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Biomaterials)
พื้นฐาน : 213211
ชนิดของวัสดุชีวภาพและการจําแนก การวิเคราะหและการทดสอบวัสดุ
ชีวภาพ การเสื่อมสลายทางชีวภาพ ความเปนพิษ เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ
การประยุกตวสั ดุชีวภาพ
Types of biomaterials and classification, analysis and testing of
biomaterials, biodegradation, toxicity, bioplastic technology, applications
of biomaterials.

213453∗

วัสดุนาโนเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Nanomaterials)
พื้นฐาน : 213211
การนิยาม ชนิดและสมบัตขิ องวัสดุนาโน อุปกรณนาโนและตัวรับรู การ
ประยุกตวัสดุนาโน
Definition. Types and properties of nanomaterials. Nanodevice
and sensor. Applications of nanomaterials.

213461∗∗

โลหกรรมของการเชื่อมและการทดสอบแบบไมทําลาย
3(3-0)
(Welding Metallurgy and Non-destructive Testing)
พื้นฐาน : 213211
การเชื่อมตอโลหะ การบัดกรี การแลนประสานและการเชื่อม สมบัติการ
เปยกผิวของการบัดกรีและการแลนประสานของโลหะ ความแข็งแรงของรอยตอ
โลหะวิทยาของกระบวนการเชื่อมตอความสามารถในการเชื่อมของโลหะและ
โลหะผสม การวิเคราะหปญ
 หาเนื่องจากปรากฏการณโลหการโครงสราง
จุลภาคของโลหะเชื่อม การปองกันและการแกไขความเคนตกคางและการบิดงอ
การใหความรอนกอนและหลังการเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อมแบบทําลายและ
ไมทําลาย
Metal joining, soldering, brazing and welding; wetting properties
of soldering and brazing metal, strength of joints, weld ability of metals

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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and alloys, analysis of problems due to metallurgical phenomena
microstructure of welded metal, prevention and correction of residual
stress and distortion, pre-and post treatment, destructive and nondestructive testing of welded metal.
213462∗∗

การจําแนกลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร
3(3-0)
(Polymeric Materials Characterization)
พื้นฐาน : 213241
การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร เทคนิคทางสเปกโทรสโกป การ
วิเคราะหทางความรอน การวิเคราะหสัณฐานวิทยา การทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ
Polymer molecular weight determination. Spectroscopic
techniques. Thermal analysis. Morphology analysis. Physical property
testing.

213463∗

การวิเคราะหการเลี้ยวเบนและพื้นผิวดวยเครื่องมือ
3(2-3)
(Instrumental Analysis of Diffraction and Surface)
พื้นฐาน : 213361
การวิเคราะหพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด การ
วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยสเปกโทรสโกปการกระจาย
พลังงาน การใชมาตรการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซและการวิเคราะหโครงสราง
ผลึก การวิเคราะหเชิงปริมาณหลายเฟส การพิจารณากําหนดขนาดอนุภาค
การพิจารณากําหนดแผนภาพเฟส
Surface analysis of scanning electron microscope, qualitative and
quantitative chemical analysis by energy dispersive spectroscope.
Operation of x-ray diffractometer and crystal structure analysis,
multiphase quantitative analysis, particle size determination, phase
diagram determination.

∗

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

∗∗
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213464∗

เทคนิคการจําแนกลักษณะเฉพาะของโครงสรางนาโน
3(3-0)
(Characterization Techniques for Nanostructure)
พื้นฐาน : 213361
โครงสรางผลึกนาโนและการวิเคราะห การวิเคราะหพื้นผิวของ
โครงสรางนาโนดวยกลองจุลทรรศนแบบแรงเชิงอะตอม กลองจุลทรรศนแบบ
โพรบกราด และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน
Nanocrystal structure and analysis. Surface analysis of
nanostructure by atomic force microscope, scanning probe microscope
and transmission electron microscope.

213471∗∗

การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Materials Selection and Engineering Design)
พื้นฐาน : 213211
กระบวนการออกแบบ วัสดุวศิ วกรรมและสมบัติ แผนภูมขิ องการคัดเลือก
วัสดุ การคัดเลือกวัสดุโดยคํานึงและไมคํานึงถึงรูปราง การคัดเลือกวัสดุจากหลาย
เงื่อนไข การคัดเลือกกระบวนการผลิต แหลงขอมูลทางดานสมบัตขิ องวัสดุ ความ
งามและการออกแบบทางอุตสาหกรรม แนวโนมและปจจัยของการคัดเลือกวัสดุ
กรณีศึกษา
Design processes, engineering materials and their properties,
materials selection chart, materials selection with and without
consideration of shape, materials selection by multi-constraints process
selection, source of materials properties data, aesthetics and industrial
design, trend and factors of materials selection, case study.

213472∗

การจัดการการผลิตสําหรับวิศวกรวัสดุ
3(3-0)
(Production Management for Materials Engineers)
แนวคิดของการจัดการการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุ การศึกษางาน
การวางผังโรงงาน

∗

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

∗∗

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551

17

การควบคุมคุณภาพ การจัดการโลจิสติก การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผน
และการควบคุมการผลิต
การจัดการบํารุงรักษา
Concept of production management for material industry, work
study, plant layout, quality control, logistic management, inventory control,
production planning and control, maintenance management.
213495

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมวัสดุ
1(0-3)
(Materials Engineering Project Preparation)
การอภิปรายและการสืบคนถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
และปญหาตางๆ ในเทคโนโลยีของวัสดุ เพื่อชวยนิสติ ในการเตรียมโครงงาน
ทางดานวิศวกรรมวัสดุ รวมถึงการสงและนําเสนอโครงงาน
Discussion and researches on recent technological advances
and problems in materials technology in order to aid the students in
preparing for their materials engineering project including submission and
presentation.

213496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุ
1-3
(Selected Topics in Materials Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in materials engineering at the bachelor’s degree
level. Topics are subject to change each semester.

213497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอนาสนใจทางวิศวกรรมวัสดุในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
materials engineering at the bachelor’s degree level.
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213498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in materials engineering at the bachelor’s
degree level and compile into written reports.

213499

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
3(0-9)
(Materials Engineering Project)
พื้นฐาน : 213495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมวัสดุ
Project of practical interest in various fields of materials
engineering.
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