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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 2545001
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering Program in Welding Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Welding Engineering)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม)
(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Welding Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการในการเวียนเอกสาร
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 202
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใน พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรการเชื่อม (welding engineer)
(2) วิศวกรระบบประกันคุณภาพการผลิตงานขึ้นรูปโลหะ (fabrication quality assurance engineer)
(3) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม (welding inspector)
(4) ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย (non-destructive testing inspector)
(5) นักโลหะวิทยา (metallurgist)
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.บวรโชค ผู้พฒ
ั น์

2. ผศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น

-

3. ผศ.ดร.อภินันทนา
อุดมศักดิกุล
-

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Ph.D. (Welding Engineering), The Ohio State University, U.S.A. (1999)
M.Sc. (Welding Engineering), The Ohio State University, U.S.A. (1995)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2534)
Ph.D. (Welding Engineering), The Ohio State University, U.S.A. (2007)
M.Sc. (Welding Engineering), The Ohio State University, U.S.A. (2003)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2542)
D.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (2006)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2539)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีรากฐานที่สาคัญ
อยู่ที่ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
ทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตของ
ภาคอุ ต สาหกรรมอั น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศนั้ น ต้ อ งการวิ ศ วกรการเชื่ อ ม ที่ มี
ความสามารถ คิดเป็นทาเป็น แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีระบบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่าง
เที่ยงตรงและแม่นยาเพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น ความต้องการบุคลากรในวิชาวิศวกรรมการเชื่อม จึงยังมี
อยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น วิศวกรที่ดี นอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้ว ยังมีความ
จาเป็ น ที่จ ะต้องคานึ งถึงสภาพสั งคมและสิ่ งแวดล้อม มีทักษะการสื่ อสารเจรจา และมีจิตส านึกที่ ดีต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบด้านลบที่น้อยที่สุด ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม อันจะมีผลต่อวิถี
การดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการส ารวจตลาดความต้ อ งการแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาวิ ศ วกรรมการเชื่ อ มนั้ น พบว่ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้านต่างๆ นั้น ยังขาดวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการเชื่อมอยู่
มาก และในแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีความต้องการวิศวกรการเชื่อม ที่มีความสามารถ
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการเชื่อม ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรเดิม ที่ยังคงตอบสนองต่อความต้องการใน
แต่ละประเภทของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยยังคงยึดหลักการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
- ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม
- ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจาลองแบบ
- ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม
- ด้านการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
และเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเชื่อม ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งภาคอุตสาหกรรม
ของไทย อาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่วิศวกรการ
เชื่อมต้องตอบสนองตามลักษณะงานที่ถูกกาหนดมาโดยกาหนดรูปแบบได้ยาก ทาให้หลักสูตรต้องถูก
พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละด้าน โดยการเปิดช่องสาหรับวิชาหั วข้อพิเศษ ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อ
รองรับลักษณะงานจริง ที่มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้สามารถผลิต
มหาบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ทันท่วงที
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หลักสูตรที่ถูกพัฒนาใหม่นี้ ได้คานึงถึงความรับผิดชอบต่องานของวิศวกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความ
ปลอดภัย และคุณภาพของงาน ซึ่งโดยทั่วไปงานของวิศวกรการเชื่อม จะดาเนินอยู่ภายใต้การควบคุมของ
มาตรฐาน ทั้งระดับสมาคม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จึงถือได้ว่า วิศวกรการเชื่อมนั้น จะถูกจากัด
อย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานเหล่านี้ โดยตัวหลักสูตรได้ตอบสนองต่อความรับผิดชอบดังกล่าว ด้วยการ
กาหนดให้มีกลุ่มวิชามาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อมขึ้น เพื่อรายวิชาในกลุ่มนี้มีความสาคัญเฉพาะ
และสามารถขยายรายวิชาได้ในอนาคต ตามการขยายตัวของข้อกาหนดและมาตรฐานที่ใช้ควบคุมต่างๆ ที่
นับวันจะเข้มงวดมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ปัจจุบั น แม้ว่าจะมีการขยายตัวด้ านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม แต่ส่ วนมากแล้วเป็นแหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งทาให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยจาเป็นต้องนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปด้วยโดย
ปริยาย ซึ่งแม้ว่าจะทาให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นจากการสร้างงาน แต่ประเทศไทยยังคงต้องเสียเปรียบ
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่มีทางเลือก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเชื่อม การพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการ
ประยุ ก ต์ เทคโนโลยี เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใช้ เทคโนโลยี ใ นภาคอุ ต สาหกรรม จะท าให้
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีท างเลื อกที่ ไม่จาเป็ นต้อ งน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย
งานวิจั ย ที่ ได้จากคณาจารย์ และมหาบั ณ ฑิ ต วิศวกรรมการเชื่อม จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการใช้
เทคโนโลยีจริงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยี
สาเร็จรูปจากต่างประเทศ
การพัฒนานวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่หลักสูตรที่พัฒนาใหม่นี้
สามารถตอบสนองได้ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเดิมและงานวิจัยเข้าด้วยกัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-9)
ผู้สอน: อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ลงทะเบียนตามระดับความรู้ ที่ได้รับ
การประเมินจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
- หมวดวิชาบังคับ ได้แก่
PRE 601 การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ 3(3-0-9)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต 3(3-0-9)
ผู้สอน: อาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ น การประสานงานการเรี ย นการสอน ที่ มี ความสั ม พั น ธ์กั บ หลั ก สู ต รอื่น ๆทุ ก รายวิช า โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบการประสานงานของแต่ละหลักสูตร(อื่น ๆ) ที่มี
ความสัมพันธ์กัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้น ผลิตมหาบัณ ฑิ ตให้ มี
ความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
สากล มีความสามารถในการวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นสากล โดยเห็นได้จากกลุ่ มอุตสาหกรรม
ต่างๆที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความได้เปรียบด้านแรงงานฝีมือและความสนับสนุนของรัฐบาล
ทาให้กลุ่มทุนจากต่างประเทศเลือกที่จะเข้ามาลงทุนดาเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
เพื่อตอบสนองทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ซึ่งการที่จะก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้นั้นจาเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งด้าน
เทคนิค ด้านประสิทธิภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมการเชื่อม เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจระดับโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น งานประกอบโครงสร้างเหล็ก งานสร้างถัง
แรงดันหรือเครื่องกาเนิดไอน้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า งานผลิตปิโตรเลียมและการขนส่ง อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เรือ และอากาศยาน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการเชื่อมทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่า
นั้น แนวโน้มของโจทย์ปัญหาที่ต้องดาเนินการในอนาคตนั้น มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้าน
วัสดุ การเพิ่มกาลังการผลิต การลดความสิ้นเปลืองหรือต้นทุน และข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้
จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย และทันต่อสถาการณ์การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิต และสิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การเชื่อม และ
มาตรฐานการผลิ ต สมั ย ใหม่ ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมในประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบ ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมการเชื่อมได้
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมการเชื่อม ทางด้านการเชื่อมโลหะ
พลาสติก และวัสดุผสมอื่นๆ รวมทั้งทางด้านโลหะวิทยา เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการซ่อม
บารุงรักษาได้
1.3.4 เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ มหาบัณฑิต ในการทางานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
PLO: Program Learning Outcome (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร) ของหลักสูตรวิศวกรรมการ
เชื่อม ได้แก่
PLO1: นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเชื่อม ตรวจสอบทดสอบ และควบคุมให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Sub PLO1: 1A มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม
1B มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานเชื่อม
1C มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ
1D มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
PLO2: นั ก ศึ ก ษาสามารถแปลความหมายผลการวิ เคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมได้
Sub PLO2: 2A มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบ
2B มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ
2C มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะห์ผล
2D มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์
2E ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บ รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล
PLO3: นักศึกษาสามารถสรุป เรียบเรียงความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ
นาไปใช้ในการทางานได้
Sub PLO3: 3A มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
3B มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน
3C สังเคราะห์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้
PLO4: นักศึกษาสามารถค้นคว้า วิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมการเชื่อมได้
Sub PLO4: 4A มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล
4B มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
4C มีความสามารถในการวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากร
4D มีความสามารถในการควบคุมการดาเนินการงานแก้ไขได้
PLO5: นักศึกษาสามารถรับฟังความคิดเห็น สรุป ถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลผลการวิเคราะห์ ทดสอบ
ตรวจสอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางานได้
Sub PLO5: 5A ความสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้อื่นได้
5B รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้
5C สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้แบบทางเดียวและสองทาง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
-

กลยุทธ์

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
- พัฒนาหลักสูตรตาม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มาตรฐานสากล
วิศวกรรมการเชื่อม ให้มี
- เนื้อหาของหลักสูตรต้อง
มาตรฐานสอดคล้องกับที่ สกอ.
สอดคล้องกับความต้องการ
กาหนด
ของอุตสาหกรรม
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ
กับความก้าวหน้าทางด้าน
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสาขาวิชาผู้นาด้าน
เทคโนโลยี
การแข่งขันในวิศวกรรมการ
เชื่อม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในการ
ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- มีเกณฑ์คุณ สมบั ติเพิ่มเติม (ระบุ ) สาเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิช าอื่น ๆ ที่เที ยบเท่า หรือมีประสบการณ์ เฉพาะทางที่ผ่ านการพิ จารณาจากกรรมการ
ประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) ทักษะทางการวิจัยและการเรียบเรียง
(3) ทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(2) จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีการทาวิจัย
(3) จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
20

จานวนรวม
2559- 2563
100
80
160
80

อ้างอิงจาก: ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังและงบประมาณหลักสูตร สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ และสานักงานยุทธศาสตร์
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2.6 งบประมาณตามแผน
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน
รวมรายรับตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
60,000 บาท
90,000 บาท/คน
180,000 บาท/คน

อ้างอิงจาก: ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังและงบประมาณหลักสูตร สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ และสานักงานยุทธศาสตร์

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ประมาณการรายรับ หน่วยนับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวม

บาท/ปี
บาท/ปี

2559
1,410,000
2,820,000
4,230,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
1,200,000 1,200,000 1,200,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000
3,600,000 3,600,000 3,600,000

2563
1,200,000
2,400,000
3,600,000

อ้างอิงจาก: ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังและงบประมาณหลักสูตร สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ และสานักงานยุทธศาสตร์

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
4. งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย

2559

2560

1,982,521 2,101,472
910,500
795,000
1,188,160 1,011,200
200,000
4,081,181 4,107,672
47
40
86,834
102,692
101,456
101,456

ปีงบประมาณ
2561
2,227,561
795,000
1,011,200
4,033,761
40
100,844
101,456

2562

2,361,214 2,502,887
795,000 795,000
1,011,200 1,011,200
200,000
4,367,414 4,309,087
40
40
109,185 107,727
101,456 101,456

อ้างอิงจาก: ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังและงบประมาณหลักสูตร สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ และสานักงานยุทธศาสตร์

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2563
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา ในระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นั ก ศึ ก ษาจะขอลงทะเบี ย นเรี ย น ณ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษา
นั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ มรายวิช าที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่ส ามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ห รือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ย แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาอยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยหนึ่ งปี ก ารศึ ก ษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับ หลักสู ตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนัก ศึกษา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)
40
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
40
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ง. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยเลข 3 หลักดังต่อไปนี้
ตัวอักษร 3 ตัวที่ใช้ คือ
PRE หมายถึง วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
LNG หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข 3 ตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึงระดับของวิชา ได้แก่
1-4 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
6
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
7-9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึงเลขระบุกลุ่มวิชาสาหรับรายวิชา ได้แก่
0-4 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
1
หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป
1
หมายถึง กลุ่มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม
2
หมายถึง กลุ่มวิชากระบวนการเชื่อมและการควบคุม
3
หมายถึง กลุ่มวิชาการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
4
หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
5
หมายถึง กลุ่มวิชาโลหการทางกายภาพ และการวิเคราะห์วัสดุ
6
หมายถึง กลุ่มวิชาโลหการทางกล ทางเคมี การเสื่อมสภาพ และความเสียหาย
7
หมายถึง กลุ่มวิชาการเลือกและออกแบบวัสดุ การควบคุมคุณภาพ
และความเชื่อถือได้
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8
หมายถึง กลุ่มวิชากระบวนการทางความร้อน และกระบวนการผลิต
9
หมายถึง กลุ่มวิชาเพื่องานวิจัย สัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึงลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-6) S/U
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9) S/U
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ
นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการ
ยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลป
ศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
PRE 601
การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE 691
ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
PRE 600
วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
PRE 640
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
3(3-0-9)
และการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
ข. หมวดวิชาเลือก
แผน ก2
12 หน่วยกิต
แผน ข
18 หน่วยกิต
นั กศึกษาต้องเลื อกวิช าเลือกในกลุ่ม ข.1 กลุ่ มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม, ข.2 กลุ่ มวิช า
กระบวนการเชื่อมและการควบคุม , ข.3 กลุ่มวิชาการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย และ ข.4
กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน อย่างน้อยกลุ่มละ 1 รายวิชา
ข.1 กลุ่มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม
PRE 610
การวิเคราะห์ทางโลหะวิทยาสาหรับงานเชื่อม
3(2-3-7)
(Metallugical analysis for welding)
PRE 611
โลหะวิทยางานเชื่อม 1
3(3-0-9)
(Welding Metallurgy I)

14
PRE 612
PRE 613
PRE 615

โลหะวิทยางานเชื่อม 2
(Welding Metallurgy II)
การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
(Weldability Test)
หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)

ข.2 กลุ่มวิชากระบวนการเชื่อมและควบคุม
PRE 620
ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Arc Physics)
PRE 621
กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูง
(High Energy Density Process)
PRE 622
การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
(Solid State Welding)
PRE 623
กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุมขั้นสูง
(Advanced Welding Processes and Control System)
PRE 624
การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
(Advanced Plastics and Composites Joining)
PRE 625
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
ข.3 กลุ่มวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
PRE 630
การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
(Nondestructive Testing of Materials)
PRE 631
ทฤษฎีของคลื่นอัลตราโซนิก
(Theory of Ultrasonics)
PRE 632
การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขั้นสูง
(Advanced Radiographic Testing)
PRE 633
การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขั้นสูง
(Advanced Ultrasonic Nondestructive Evaluation)
PRE 634
การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation)
PRE 635
หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
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ข.4 กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
PRE 641
การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
(Welding Engineering Design)
PRE 642
การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงานเชื่อม
(Fitness-for-Service of Welded Structure)
PRE 643
มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
(Welding Codes and Standards)
PRE 645
หัวข้อพิเศษ 4
(Special Topic IV)
ค. หมวดวิชาสัมมนา
PRE 690
สัมมนา
(Seminar)
ง. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แผน ก 2
PRE 692
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
แผน ข
PRE 693
ค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1 หน่วยกิต
1(0-2-3)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 601 การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and
Its Resultant Properties in Metals)
PRE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
PRE XXX วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Elective I)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
3(3-0-9)
และการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE XXX วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE XXX วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
PRE XXX วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
(Elective IV)
PRE 692 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
(Thesis)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 690 สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
PRE 692 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
(Thesis)
รวม
10(0 – 20 – 39)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 59
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 601 การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and
Its Resultant Properties in Metals)
PRE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
PRE XXX วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Elective I)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
3(3-0-9)
และการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE XXX วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Elective II)
PRE XXX วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
(Elective III)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE XXX วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
(Elective IV)
PRE XXX วิชาเลือก 5
3(3-0-9)
(Elective V)
PRE 693 การค้นคว้าอิสระ
3(0-6-12)
(Independent Study)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PRE XXX วิชาเลือก 6
(Elective VI)
PRE 690 สัมมนา
(Seminar)
PRE 693 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

3(3-0-9)
1(0-2-3)
3(0-6-12)
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

7(3-8-24)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 35

19
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

1 รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- Ph.D. (Welding Engineering),
The Ohio State University, U.S.A.
(1999)
- M.Sc. (Welding Engineering),
The Ohio State University, U.S.A.
(1995)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2534)
2 ผศ. ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น
- Ph.D. (Welding Engineering),
The Ohio State University, U.S.A.
(2007)
- M.Sc. (Welding Engineering),
The Ohio State University, U.S.A.
(2003)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2542)
3 ผศ. ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล - D.Eng. (Industrial Engineering and
Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (2006)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2541)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2539)
4 รศ. ดร.อาษา ประทีปเสน
- Ph.D. (Nondestructive Testing),
Brunel University, U.K. (2000)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2526)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
21
21
21
21
21

12

12

12

12

12

21

21

21

21

21

15

15

15

15

15

20
ที่

ชื่อ-สกุล

5 รศ. วชิระ มีทอง
6 อ.สมพร เพียรสุขมณี

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2518)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2545)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
15
15
15
15
15
15

15

15

15

15

3.2.2 อาจารยประจา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 ผศ. นิธิ บุรณจันทร์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2526)
2 ผศ. ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ - Ph.D. (Metallurgical and Materials
Engineering), The University of
Alabama, U.S.A. (2000)
- M.S. (Metallurgical Engineering),
Colorado School of Mines,
U.S.A. (1994)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2531)
3 รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร - Ph.D. (Metallurgical Engineering),
University of Wisconsin, U.S.A.
(2000)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2536)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
6
6
15
15
15

21

21

21

21

21

3

3

3

3

3

21
ที่

ชื่อ-สกุล

4 ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

5 อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

6 ผศ. มงคล สีนะวัฒน์

7 อ.นิวัตร คุณาวงค์

8 ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- Ph.D. ( Metallurgical and
Materials Engineering), Colorado
School of Mines, U.S.A. (2001)
- M.Sc. ( Metallurgical and
Materials Engineering), Colorado
School of Mines, U.S.A. (1997)
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2534)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2526)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2538)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2552)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2549)
- Dr.-Ing. (Mechanical Engineering),
Technical University of Munich,
Germany (2006)
- Dipl.-Ing. (Mechanical
Engineering), Technical
University of Hannover,
Germany (2001)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
21
21
21
21
21

24

24

24

24

24

30

30

30

30

30

9

9

9

9

9

18

18

18

18

18

22
ที่
9

ชื่อ-สกุล
ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

10 ผศ. ดร.เจริญชัย
โขมพัตราภรณ์

11 ผศ. ดร.ไชยา ดาคา

12 รศ. ดร.เตือนใจ
สมบูรณ์วิวัฒน์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2553)
- วท.ม. (นิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2545)
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ประเทศไทย (2542)
- Ph.D. (Industrial Engineering),
University of Washington,
U.S.A. (2004)
- M.S. (Industrial Engineering),
University of Washington,
U.S.A. (2002)
- M.S. (Mechanical Engineering),
Georgia Institute of Technology,
U.S.A. (1999)
- B.S. (Mechanical Engineering),
Rensselaer Polytechnic
Institute, U.S.A. (1996)
- Ph.D. (Materials Engineering
and Materials Design), University
of Nottingham, U.K. (1998)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2532)
- Ph.D. (Industrial Engineering),
Oregon State University,
U.S.A. (2001)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2528)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
14
14
14
14
14

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

11

11

11

11

11

23
ที่

ชื่อ-สกุล

13 ผศ. ดร.สุขสันติ์
พรหมบัญพงศ์

14 ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา

15 ผศ. เจริญ สุนทราวาณิชย์

16 ดร.อุษณีย์ คาพูล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- Ph.D. (Industrial Engineering),
Ohio State University, U.S.A.
(1990)
- M.Eng. (Industrial
Engineering), Ohio State
University, U.S.A. (1986)
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2525)
- Ph.D. (Mechanical Engineering),
Imperial Collage, U.K. (2003)
- M.Eng. (Mechanical Engineering),
Cambridge University, U.K. (1998)
- B.A. (Mechanical Engineering),
Cambridge University, U.K. (1998)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2523)
- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2546)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2541)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2539)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
11
11
11
11
11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

14

14

14

14

24
ที่

ชื่อ-สกุล

17 ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา

18 ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์

19 ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of California, Davis,
U.S.A. (2005)
- M.S. (Mechanical Engineering),
University of Wisconsin,
Madison, U.S.A. (1998)
- B.S. (Mechanical
Engineering), Lehigh
University, U.S.A. (1996)
- B.S. (Electrical Engineering),
Lehigh University, U.S.A. (1996)
- ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประเทศไทย (2548)
- M.S. (Industrial Engineering),
University of Texas at Arlington,
U.S.A. (1996)
- วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(คณิตศาสตร์ประยุกต์),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย (2536)
- Ph.D. (Mechanical and
Manufacturing Engineering),
The University of New South
Wales, Australia (2011)
- วศ.ม. (การออกแบบและ
วิศวกรรมการผลิต),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2551)
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2549)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
12
12
13
12
13

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

25
ที่

ชื่อ-สกุล

20 Dr.Dimitrios Bakavos

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- Ph.D. (Metallurgy), University
of Manchester, U.K. (2006)
- M.Sc. (Materials science),
University of Liverpool, U.K.
(2001)
- M.Sc. (Telecommunications
and Electronics), University of
Liverpool, U.K. (2000)
- B.Eng. (Aerospace Engineering),
University of Liverpool, U.K.
(1999)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
9
9
9
9
9

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

ดร.ฤทธิชัย เภาเนียม

2

อ.พนม ยิ่งไพบูลย์สุข

3

ดร.เอกชัย วารินทร์ศิริรักษ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- D.Eng. (Mechanical Science and Engineering,
Materials Joining Science and Engineering),
Hiroshima University, JAPAN (2014)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2545)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2545)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2526)
- D.Eng. (Mechanical Science and Engineering,
Materials Joining Science and Engineering),
Hiroshima University, JAPAN (2015)
- วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2547)

สถานที่ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินส
เพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง
จากัด
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนน
เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขต
บางแค กทม 10160
มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
- ไม่มี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม จะเน้นงานวิจัยใน 4 สาขาหลัก ประกอบไปด้วย
- สาขาที่ 1 กระบวนการเชื่อมและการควบคุมขั้นสูง (Advanced Welding Processes)
- สาขาที่ 2 การออกแบบและการจาลองแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Welding Design and Simulation)
- สาขาที่ 3 โลหะวิทยาขั้นสูงในงานเชื่อม (Advanced Welding Metallurgy)
- สาขาที่ 4 การตรวจสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง (Advanced Non-Destructive Evaluation)
5.1 คาอธิบายโดยยอ
รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์
และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอ
โครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการท าโครงงานและการวิ จั ย การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว ต้องสอบโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ โดยเขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะ
เสนอชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรและคณบดีตามลาดับ
5.6 กระบวนการประเมินผล
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การ
ค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษา
ต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการภายใน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน และเรียบ
เรียงรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความเข้าใจในกระบวนการเชื่อมเป็นอย่างดี
มีความเข้าใจในการประเมินคุณภาพงานเชื่อม
สามารถทางานได้สอดคล้องกับมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการเชื่อม
ความสามารถด้านวิเคราะห์ ทดสอบ ใน
อุตสาหกรรม และการแปลผล
ความสามารถด้านการสรุป เรียบเรียงความรู้ เพื่อ
ใช้ในการทางาน
ความสามารถด้านค้นคว้า วิเคราะห์ วางแผนและ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการเชื่อม
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบ และมีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การลงปฏิบัติงานเชื่อมในกลุ่มวิชาวิศวกรรมการ
เชื่อมและการควบคุม
ใช้เนื้อหาการเรียนการสอนจากเอกสาร
มาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมการเชื่อม และการ
ตรวจสอบ
การลงปฏิบัติงานทดสอบในกลุ่มวิชาการตรวจสอบ
แบบไม่ทาลาย
กิจกรรมนาเสนอผลงานในวิชาสัมมนา

5. กิจกรรมในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
6. นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
7. หนังสือ ตาราเรียน วารสาร เป็นภาษาอังกฤษ
1. ส่งเสริมสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบใน
การเรียน ด้วยการประเมิน
2. ด้านการทาวิจัย กาหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
1. เน้นถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในวิชาที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพ
2. เน้นถึงจรรยาบรรณสาหรับงานวิจัย ในวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย
4. การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ และ
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึก
ของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการ
และค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจัง
ให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินั ย เช่น การรายงาน ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การนาเสนอ
ผลงานวิจัย ตามกาหนดระยะเวลา และการร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ที่นามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ตลอดจน
ทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ นานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยมีการบูรณาการ และเน้น
การแก้ไขปัญหาเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลักษณะและเนื้อหาสาระของเรื่อง
นั้นๆ
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(2) จั ด ให้ มี การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริง โดยการศึ ก ษาดู งานหรือ เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) การประเมินความก้าวหน้าจากรายงาน
(4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ ค วามรู้ ท างภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ในการจั ด การบริ บ ทใหม่ ที่ ไม่ ค าดคิ ด ทาง
วิศวกรรมการเชื่อม และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
(2) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เพี ย งพอ สามารถ
สั งเคราะห์ แ ละใช้ผ ลงานวิจัย สิ่ งตี พิ ม พ์ ท างวิช าการ และพั ฒ นาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรม
การเชื่อม
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือ
การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมการเชื่อม
(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงาน
วิจั ย การน าเสนอหั ว ข้ อ ในที่ ป ระชุ ม ตามค าถามวิจั ย (Research Question) ที่ ได้ รั บ
มอบหมายใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสิ น ใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
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(3) มีความรับ ผิ ดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ประชุม
กลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน วงการ
วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

1

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (Remedial English Course for
Post Graduate Students) 2 (1-2-6)







LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post
Graduate Students) 3 (2-2-9)
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา ไม่
ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือสังคม
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มารยาท
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษา
และการสื่อสาร
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษ
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเรียนและการ
ทางานจริงได้
(4) สามารถนาความรู้ด้านภาษามาใช้ในการพัฒนา
และต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษา
และการสื่อสาร ในการเรียนรู้และการทางานอย่าง
เหมาะสม
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่อสารและ
นาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของ
ตนเอง

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายได้อย่างดี ตรงประเด็น
และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมการเชื่อม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
PRE 601 การเกิดของโครงสร้างและสมบัติทไี่ ด้มาของ
โลหะ (Microstructural Evolution and Its
Resultant Properties in Metals) 3(3-0-9)
PRE 602 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการ
ผลิต (Transport Phenomena in Process
Metallurgy) 3(3-0-9)
PRE 691 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology) 3(3-0-9)
PRE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Engineering) 3(3-0-9)
PRE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการ
ออกแบบและการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and
Simulation) 3(3-0-9)
PRE 610 การวิเคราะห์ทางโลหะวิทยาสาหรับงาน
เชื่อม (Metallurgical analysis for welding)
3(2-3-7)
PRE 611 โลหะวิทยางานเชื่อม 1
(Welding Metallurgy I) 3(3-0-9)
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

PRE 612 โลหะวิทยางานเชื่อม 2
(Welding Metallurgy II) 3(3-0-9)
PRE 613 การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
(Weldability Test) 3(3-0-9)
PRE 615 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I) 3(3-0-9)
PRE 620 ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Arc Physics) 3(3-0-9)
PRE 621 กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูง
(High Energy Density Process) 3(3-0-9)
PRE 622 การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
(Solid State Welding) 3(3-0-9)
PRE 623 กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุมขั้น
สูง
(Advanced Welding Processes and Control
System) 3(2-3-7)
PRE 624 การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
(Advanced Plastics and Composites Joining)
3(3-0-9)
PRE 625 หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II) 3(3-0-9)
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

PRE 630 การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
(Nondestructive Testing of Materials) 3(3-0-9)
PRE 631 ทฤษฎีของคลื่นอัลตราโซนิก
(Theory of Ultrasonics) 3(3-0-9)
PRE 632 การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขั้นสูง
(Advanced Radiographic Testing) 3(2-3-7)
PRE 633 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขั้นสูง
(Advanced Ultrasonic Nondestructive
Evaluation) 3(2-3-7)
PRE 634 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electromagnetic Nondestructive
Evaluation) 3(2-3-7)
PRE 635 หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III) 3(3-0-9)
PRE 641 การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
(Welding Engineering Design) 3(3-0-9)
PRE 642 การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงาน
เชื่อม (Fitness-for-Service of Welded
Structure) 3(3-0-9)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

PRE 643 มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
(Welding Codes and Standards) 3(3-0-9)
PRE 645 หัวข้อพิเศษ 4
(Special Topic IV) 3(3-0-9)
PRE 690 สัมมนา
(Seminar) 1(0-2-3)
PRE 692 วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12 หน่วยกิต
PRE 693 ค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 6 หน่วยกิต
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่าง
รอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา
สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญ
และนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อมในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน
ทีม่ ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับ ที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

3.ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมการเชื่อม
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา
(2)สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่
มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการได้
ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทางานของกลุ่ม

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
ชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้มเฉลี่ยให้
เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษาแต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา
แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี
(Good)
C+
2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+
1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0
ตก
(Failure)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa
0
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failure : insufficient attendance)
W
ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.
การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการสอบประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทาความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น
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(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
32.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการ
สาเร็จหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาคณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อ การสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม สนับสนุนให้
อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 187 เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ได้ มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก การระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของ มจธ. ที่ ใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of
Thailand Quality Assurance) โดยในระดั บ หลั ก สู ต รให้ ใช้ เ กณ ฑ์ ข อง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตาม
แนวทางอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา – ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่น
AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบบ CUPT QA ได้
กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุ ก หลั ก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาตามเกณ ฑ์ AUN-QA หรื อ เกณ ฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษา
และเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะ (Competence) เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน (Employability) ซึ่ ง
สมรรถนะที่ บั ณ ฑิ ต ของ มจธ. จะต้ อ งมี เมื่ อ ส าเร็จ การศึ กษาคือ ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และ
ทัศนคติ (Attitude) ทั้ งนี้ เป้ าหมายหลั กของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่ งเน้ นให้ บัณ ฑิ ตของ มจธ. เป็น ผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมของบัณฑิต มจธ. อยู่ คือ ความเป็น
Engineer และ Hand on และจะเพิ่ ม เติ ม สมรรถนะเชิ งกว้ าง (Well-Rounded) ให้ บั ณ ฑิ ต มากขึ้ น เพื่ อ ให้
บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H
“Head Hand Heart และ Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะ
เริ่มจากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัดและ
ประเมิน หลั กสู ตร เพื่อน าผลที่ได้กลั บ ไปปรับ ใช้ในการปรับปรุงหลั กสู ตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพั ฒ นา
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การศึกษานี้จะช่วยพัฒนาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0 และมี
ความพร้อมที่จ ะเป็ น บุ คลากรที่มีคุณ ภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ ความส าคัญ กับ การสร้างและการปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลัก และจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
โมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และนโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้ทุก
หลักสูตรของ มจธ. ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา
รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้
ใช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรื อ หาก
หลั ก สู ต รใดประสงค์ จ ะให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพตามแนวทางอื่ น ๆ ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) ก็ ได้ เช่ น กั น ซึ่ งเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพดั งกล่ า วทั้ งหมดจะเป็ น
แนวทางเดียวกันกับการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากที่สภาวิช าการได้มีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้ว หลักสูตรจึงได้ดาเนินตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนดวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จะเป็นการบริหารจัดการแบบ 1.จัดระบบการเรียนการสอน ที่ 1.ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
มืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ภายใต้งบดุลของหลักสูตร และ เน้นการทางานแบบการปรับปรุง บริหารงานในหลักสูตร โดยจะ
สร้างความพึงพอใจให้กับ
อย่างต่อเนื่อง
สอบถามในขณะที่นักศึกษา
นักศึกษาในด้านการบริการ ด้าน 2.จัดการให้บริการแก่นักศึกษา ยังคงศึกษาอยู่ โดยไม่ต้องรอให้
วิชาการ และสร้างเสริม
ในด้านเอกสารประกอบการสอน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาก่อน
ประสบการณ์ของนักศึกษาให้ และหนังสือเรียน
เพื่อที่จะได้ทาการแก้ไข
สอดคล้องกับความต้องการของ 3.เน้นการทาวิจัยในหัวข้อที่ต้อง ข้อบกพร่องได้ทันที
อุตสาหกรรม โดยนักศึกษาที่จบ ใช้เทคนิคทางวิศวกรรม และ
2.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
หลักสูตรต้องมีความสามารถ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
เสนอแนะด้านการบริการต่างๆ
เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร อุตสาหกรรม
อันจะส่งผลถึงการปรับปรุงการ
4.จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา บริหารงานของหลักสูตร
เพื่อสร้างความรู้จักและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน
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4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
1
เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
2
เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม
3
เครื่องเชื่อมอาร์กด้วยทังสเตน
4
เครื่องเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์
5
เครื่องเชื่อมอาร์กไส้ฟลักซ์
6
อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานทดสอบ
7
กล้องขยายโครงสร้างจุลภาค
8
เครื่องทดสอบความแข็งพร้อมอุปกรณ์
9
เครื่องทดสอบปริมาณเฟอร์ไรท์
10
อุปกรณ์อบชุบทางความร้อน
11
เครื่องทดสอบปริมาณส่วนผสมทางเคมีในวัสดุ
12
เครื่องทดสอบแรงดึง ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
13
เครื่องทดสอบการดัดโค้ง
14
เครื่องทดสอบแรงกระแทก
15
เครื่องทดสอบการคืบตัว
16
เครื่องตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง (UT)
17
เครื่องตรวจสอบโดยใช้สนามแม่เหล็ก (MT)
18
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยสารละลายแทรกซึม (PT)
19
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยกระแสไฟลวน (ET)
20
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)
21
อุปกรณ์ตรวจสอบโดยใช้สายตา (VT)
22
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยคลื่นอะคูสติก (AE)
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณอะคูสติก (Vector Signal Analyzer)
23
24
เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
25
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนระบบ Digital
26
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยแผ่นร้อน
27
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยอินฟราเรด
28
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยเลเซอร์
29
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
30
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน

จานวน
20 เครื่อง
10 เครื่อง
8 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
10 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
7 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
20 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลาดับ
31
32
33

ชื่ออุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ 2 kW และหุ่นยนต์เชื่อม
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยลวดความต้านทาน
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยการเหนี่ยวนา

ตารา และเอกสาร ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ลาดับ
รายการ
1
2
3
4

จานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
ผู้แต่ง

สานักพิมพ์

Raymond J. Sacks
Donald R. Askeland
Erich Folkhard
Raymond A. Higgins

McGraw Hill
PWS Publishing Co.
Springer-Verlag/Wien
Edward Arnold

5
6
7
8

Welding Principle and Practices
The Science and engineering of Materials
Welding Metallurgy of Stainless steels
Engineering Metallurgy (Part I) Applied
Physical Metallurgy
The Welder's Handbook
Welding Aluminum Theory and Practice
Arc Welding of Nonferrous Metals
Arc Welding of Specific Steel and Cast Iron

John P. Stewart
H.L. Saunders
Shigeaki Yamamoto
Shigeaki Yamamoto

9

Printreading for welders

Thomas E. Proctor

10

Welding Principles and Applications Study
guide/Lab manual
Fundamental Principles of Heat Transfer
Heat Effects of Welding
Introduction ot Heat Transfer
The Practical Welding Engineering
Analysis of Welding Structures
The Physics of Welding
Principles of Polymer Processing
Design and Analysis of Experiments
Welding Handbook Volume 1
Welding Handbook Volume 2
Welding Handbook Volume 3
Welding Handbook Volume 4
welding Metallurgy and Welding of Stainless
steels
Modern Welding Technology
Brazing Footprints
Metallurgical Modelling of Welding

Larry Jeffus

Reston Publishing Co,. Inc.
The Aluminum Association
TechoInter Co,. Ltd.
Shinko Welding Service Co,.
Ltd.
American Technical
Publishers Inc.
International Thomson
Publishing Co.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stephan Whitaker
Dieter Radaj
Frank P. Incropara
J. Crawford Lochhead
Koichi Masubuchi
J.F. Lancaster
Zehev Tadmor
Douglas C. Montgomery
Cynthia L. Jenney
Annette O’Brien
Annette O’Brien
Annette O’Brien
John C. Lippold

Krieger Publishing Co.
Springer-Verlag
John Wiley & Sons, Inc.
American Welding Society
Pergamon Press
Pergamon Press
John Wiley & Sons, Inc.
John Wiley & Sons, Inc.
American Welding Society
American Welding Society
American Welding Society
American Welding Society
John Wiley & Sons, Inc.

Howard B. Cary
Robert L. Peaslee
Oystein Grong

Prentice Hall
Wall Colmonoy Corporation
The Institute of Materials
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ลาดับ

รายการ

27

30
31

Introduction ot Materials Science for
Engineers
Processes and mechanisms of Welding
Residual Stress and Distortion
Materials Engineering Science Processing and
Design
Fabrication and Welding Engineering
Detailing for Steel Construction

32

ผู้แต่ง

สานักพิมพ์

James F. Shackeford

Prentice Hall

Zhili Feng

Woodhead Publishing Limited

Michael Ashby

Butterworth-Heinemann

Design of Weldments

Roger Timings
American Institute of
Steel Construction
Omer W. Blodgett

33

Design of Welded Structures

Omer W. Blodgett

34
35

Welding Metallurgy
AWS A2.4 Standard Symbols for Welding

36

39

AWS A3.0 Standard Welding Terms
Definitions
ASM Volume 6 - Welding, Brazing and
Soldering
AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code
Steel
ASME section II

Sindo Kou
American Welding
Society
American Welding
Society

Newnes
American Institute of Steel
Construction
The James F. Lincoln Arc
Welding Foundation
The James F. Lincoln Arc
Welding Foundation
John Wiley & Sons, Inc.
American Welding Society

40

ASME section V

41

ASME section VIII

42

ASME section IX

43

API 1104 Welding of Pipelines and Related
Facilities

28
29

37
38

American Welding Society

ASM International

ASM International

American Welding
Society

American Welding Society

The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
American Petroleum
Institute

The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
The American Society of
Mechanical Engineers
American Petroleum Institute
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4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ทรัพยากรที่สนับสนุนในการเรียนการสอน จาเป็นต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ ามากขึ้ น รวมถึ งทดแทนทรั พ ยากรเดิ ม ที่ เสื่ อ มสภาพไป โดยอาศั ย การส ารวจความต้ อ งการใช้
ทรัพยากร ทั้งจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และแนวโน้มงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมการเชื่อม แล้วนามาประเมิน
ด้วยการให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ หรือเร่งด่วนในการจัดหา โดยแผนการจัดหาทรัพยากรในด้าน
ต่างๆ เป็นดังนี้
รายการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. การจัดหาตาราเพิม่ เติม
2. การจัดหาวารสารเกี่ยวข้องกับงานเชื่อมเพิ่มเติม
3. การจัดหาเอกสารมาตรฐานงานเชื่อมเพิ่มเติม
4. ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบงานเชื่อมและ Simulation
5. การจัดหาเครื่องเชื่อมขั้นสูง
6. การจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง
7. จัดสร้างห้องปฏิบตั ิการวิจยั เพิ่มเติม
8. จัดสร้างห้องค้นคว้าเฉพาะทางการเชื่อม

แผนการจัดหาประจาปี
2559
3
1
3
1
2
2
-

2560
3
3
1
1

4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทัน 1.ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามี
ต่อทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
การใช้เครือข่ายสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ทราบถึงทฤษฎี
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้
นักศึกษาและคณาจารย์สามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวก
3.จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการเรียน
การสอนให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการของวงการการศึกษาระดับ
สากล

2561
3
1
3
1
2
-

2562
3
3
2
1
-

2563
3
1
3
1
2
-

การประเมินผล
-ปริมาณการค้นคว้าเอกสาร หรือ
งานวิจัยที่นามาอ้างอิง
-ความสัมฤทธิ์ของการตอบสนอง
ความต้องการใช้หนังสือตารา หรือ
วารสาร ตามที่ได้มีการสารวจ
-จานวนข้อร้องเรียนด้านความไม่
พร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์
-ประเมินผลตามแผนงานที่ตั้งไว้
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
4.ทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดการ -ประเมินผลตามแผนงานที่ตั้งไว้
สัมมนาภายในภาควิชาอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง สาหรับ
นักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ทั้งนี้โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็น
วิทยากร
5.ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
ไปสัมมนาและประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารยใหม
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
5.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็นวิทยากร
หรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
6.1.1 นายช่างเทคนิค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ต้องมีความสามารถดังนี้
- มีความสามารถในการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และครุภัณฑ์การเรียนการสอน
- มีความสามารถในการจัดหาพัสดุ หรือบริการเพื่อบารุงรักษาเครื่องมือและครุภัณฑ์
- มีความสามารถในการบารุงรักษาเครื่องมือและครุภัณฑ์เบื้องต้น
6.1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ต้องมีความสามารถดังนี้
- ประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักศึกษา และอาจารย์
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6.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
6.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในงานวิจัย การสนับสนุนสามารถทาได้
ในรูปของการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเมื่อมีส่วนร่วมในผลงานด้านวิชาการ การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม
ด้านเทคนิคเฉพาะทางพื้นฐานและชั้นสูง เพื่อให้มีความสามารถในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการ
อาจลดภาระงานให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านสนับสนุนการสอนการ
ทาวิจัย
6.2.2 ในกรณีที่บุคลากรไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้หน่วยงานอาจสนับสนุนให้
เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ได้มีประสบการณ์จริงใน
การพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเทคนิคต่างๆ วิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อข้างต้นไม่สามารถทาได้
7. นักศึกษา
7.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. มุ่งเน้นให้คาแนะนาแก่
1. จัดทาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาในด้านการเรียนการ
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา และจัด
สอนและการทาวิจัยอย่างถูกวิธี ให้มีผู้ช่วยสอนโดยมีระบบการ
ทบทวนและสอนเสริมให้แก่
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ของนักศึกษา และอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถ
สร้างความรู้ที่เท่าทันกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในและ
นอกประเทศได้
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิด 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ริเริ่มในการทากิจกรรมที่
การทากิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ มีประโยชน์ เช่น กีฬาสัมพันธ์
ตนเองและสังคม
หรือการออกไปบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมอื่นๆ

การประเมินผล
1. ตรวจสอบความก้าวหน้าและ
สัมฤทธิผลของนักศึกษา เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และตรวจประเมิน
ความก้าวหน้าของนักศึกษา ใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระและ
วิทยานิพนธ์โดยการใช้
คณะกรรมการเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหาวิทยาลัย

2. ผลที่ได้จากการสอบถามและ
การสัมภาษณ์นักศึกษาจะนามา
พิจารณาในคณะกรรมการประจา
สาขาวิชา เพื่อปรับปรุง
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7.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546
หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น
จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3 คน
เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์
หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่
กรณี การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว
8. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เป้าหมาย
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ

การดาเนินการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ทุกๆ 5 ปี

การประเมินผล
1. ผลแบบสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการทางาน
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมการเชื่อม สาหรับงาน
อุตสาหกรรม

2. จัดให้มีการวัดผลและการ
สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน และ
โจทย์วิทยานิพนธ์ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม

2. จานวนวิทยานิพนธ์ที่มีโจทย์
จากภาคอุตสาหกรรม และผลจาก
แบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เป้าหมาย
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตและซ่อมบารุงรักษา

การดาเนินการ
3. จัดให้มีการวัดผลและการ
สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจน และ
โจทย์วิทยานิพนธ์ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม

การประเมินผล
3. จานวนวิทยานิพนธ์ที่มีโจทย์
จากภาคอุตสาหกรรม และผลจาก
แบบสอบถามของศิษย์เก่าที่เข้า
ทางานในฝ่ายผลิตหรือซ่อม
บารุงรักษา

4. เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับมหาบัณฑิต
เพิ่มความสามารถในการวิจัย

4. กาหนดให้วิทยานิพนธ์ต้อง
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
และต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการ

4. จานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา

9. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานในรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กาหนด

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินผ่านเนื้อหาสาระ ของการเรียนการสอน ผ่านแผนการสอน ที่ควรเป็นลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆในเชิงวิเคราะห์
และเน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานกระตุ้นให้ เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ ให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทฤษฎี กั บ สิ่ งต่ างๆ ในธรรมชาติ เพื่ อ ให้ ง่ ายในการเข้ าใจหรื อ อาจน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรม/เนื้อหา ที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
การประเมิน ในระหว่างการเรี ย นการสอน พิ จารณาจากการมอบหมายงานที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี ทั กษะ
ความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรี ยนได้มีการ
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อ
สร้างทักษะในการอภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมิ นผล และการทวนสอบผล
การเรีย นในรายวิช าที่ตนรับ ผิ ดชอบพร้อมปัญ หา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดท ารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ให้ผู้กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ประเมินเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ผู้ใช้มหาบัณฑิต เป็นผู้ประเมินผลคุณภาพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ในด้านความรู้
ความสามารถ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ในทุกปีการศึกษา
ให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
ได้ป ระเมิน ความสามารถตนเอง และประเมินการใช้ประโยชน์ได้ ขององค์ความรู้และหลั กสู ตร ในทุก ปี
การศึกษา
ให้ นั ก ศึก ษาที่ ก าลั งศึ ก ษา ได้ป ระเมิ น องค์ ป ระกอบของการเรียนการสอน ผ่ านระบบการประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัย
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมศาสตร์โดยการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ ป ระสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลของการบริหารจัดการหลั กสู ตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
เอกสารแนบ
ก. คาอธิบายรายวิชา
ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้ นั กศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภ าษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิช า ไม่ได้
กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่
นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be no
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and
skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
3 (2-2-9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนใน
ระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้
มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการ
ทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียน
รอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in
Graduate Degree Programmes in Engineering, Science and Technology. It will be based on
practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the
real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of
their studies. It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting
research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
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language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise
language use not usage, real communication not classroom practice.
PRE 601

การเกิดของโครงสร้างและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การแพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว
การโตของผลึก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกลและทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ แผนภาพสมดุล กลไกการสร้ างความแข็งแรงของ
โลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอกกลุ่มเหล็ก
Topics include atomic structures, defects, diffusion, solidification, grain growth,
microstructural evolution. Mechanical and physical properties of metals. Investigations include
structural transitions and structure-property relationships through practical metals examples.
The lectures are widely illustrated with examples and applications based on ferrous and nonferrous.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การ
แพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว การโตของผลึก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกลและ
ทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ แผนภาพสมดุล
กลไกการสร้างความแข็งแรงของโลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอกกลุ่ม
เหล็ก
PRE 602

ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการที่ว่าด้วยการไหลของของเหลว การถ่ายเทความร้อน และการแพร่ ตัวอย่างในเชิ งปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลหการ การประยุกต์ใช้งานในกรรมวิธีทางโลหการ (กรรมวิธีทางความร้อน การชุบแข็ง
โดยเลเซอร์ การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะ การปลูกผลึกเดี่ยว)
Principles of fluid flow, heat transfer and diffusion. Practical examples relevant to
metallurgical engineering. Applications in Metallurgical Processing (heat treating, laser
transformation hardening, welding, casting, crystal growth).
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของปรากฎการณ์การถ่ายเทของ
โลหะวิทยาการผลิต สามารถประยุกต์ใช้การถ่ายเท ของโลหวิทยาการผลิต

58
PRE 691

ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปัญหา วิธีการนิยาม ปัญหา วิธีการกาหนด
สมมุติฐาน การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า เทคนิคบางประการสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดสอบ
ความมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลอง การวิ เคราะห์เชิงกายภาพและกลไก
เป็นต้น
Definition and Types of the Research. Research and Problem Solving. How to
define the problem. How to formulate the hypothesis. Root Causes Analysis. Some techniques
for hypothesis testing i.e. Significant testing, Analysis of Variance (ANOVA), Design of Experiment
(DOE), PM analysis etc.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการทาวิจัย สามารถตั้งโจทย์วิ จัยและสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการวิจัยได้ สามารถอ่านและประเมินบทความวิจัยได้อย่างมีวิจารณญาณ ทราบการอ้างอิงผลงานวิจัย
และการเขียนข้อเสนอโครงการ ทราบขั้นตอนการทาวิจัยและสามารถวางแผนการทางานวิจัยได้ สามารถตีความ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและนาเสนอต่อผู้อื่นได้
PRE 600

วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก ฟิสิกส์ของการอาร์ก การไหลของความร้อน
ในงานเชื่อม โลหะวิทยางานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อม ความเค้นตกค้าง
และการบิดตัว คุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบ ข้อกาหนดในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม
Arc welding process. Non-arc welding processes. Welding arc physics. Heat flow in
welding. Welding metallurgy. Welding design. Welding terms and definition. Welding symbols.
Residual stress and distortion. Weld quality and weld testing. Welding code and quality
control.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม โลหะวิทยา การออกแบบ
มาตรฐาน การทดสอบ มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
PRE 640

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการจาลองแบบ
3 (3-0-9)
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนทางวิศวกรรม ความเค้นทางความร้อนและความเค้นตกค้าง
การแตกหักและการล้าเพื่อใช้ประยุกต์ในการออกแบบและจาลองสถานการณ์ในการเชื่อมและการผลิต ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจาลองวัสดุของแข็ง ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอเรนท์และไฟไนท์เอลิเมนต์ การใช้คาตอบ
แบบใกล้เคียงค่าแม่นตรง และวิธีการเชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ความต้านทานความร้อน
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และความเค้นตกค้าง รวมถึงการแตกหักและการล้า การวิเคราะห์การออกแบบรอยเชื่อมต่อ และชิ้นส่วนการ
ผลิตอย่างง่าย การประยุกต์แบบจาลองอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์กระบวนการเชื่อมและการผลิต
Principles of engineering analysis of heat flow. Thermal and residual stresses
fracture and fatigue with applications to design and simulation in welding and manufacturing.
Basic understanding of solid modeling, Finite difference and finite element methods,
application of closed form solutions and numerical methods to problems involving heat flow,
thermal and residual stress, and fracture and fatigue, analyze simple designs of welded joints
and manufactured parts, develop simple models to analyze welding and manufacturing
processes.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานเชื่อม มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน การถ่ายเทความร้อน ความเค้นตกค้าง ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ การ
จาลองสถานะการณ์ในระหว่างการผลิตและการใช้งาน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอเรนท์และไฟไนท์เอลิเมนต์
การใช้คาตอบแบบใกล้เคียงค่าแม่นตรง และวิธีการเชิงตัวเลข
PRE 610

การวิเคราะห์ทางโลหะวิทยาสาหรับงานเชื่อม
3 (2-3-7)
(Metallugical analysis for welding)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและความเสียหายในชิ้นงานเชื่อม การเตรียมตัวอย่าง
เพื่อการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา ด้วยเทคนิคต่างๆ หลักการและการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง ทั้ง
ไบรท์ฟิลด์และดาร์กฟิลด์ การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคอีดีเอส เอ็กซ์อาร์ดี
และเอ็กซ์อาร์เอฟ การทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี
Plan and analyze of microstructure and failure analysis of weldment. Sample
prepare for metallurgical analysis with various techniques. Fundamental and analytical of
optical microscope, bright and dark field analysis. Analyze technique of scanning electron
microscope, EDS, XRD, and XRF. Testing and analyzing of electrochemical corrosion
techniques.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้โลหะวิทยา สมบัติของวัสดุและการทดสอบ อาศัยความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ตัวอย่าง มีความสามารถในการใช้เครืองมือ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลได้
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โลหะวิทยางานเชื่อม 1
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของเหล็ ก กล้ า และความสามารถในการผลิ ต ด้ ว ยการเชื่ อ ม เฟสไดอะแกรมของ
เหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอยในเหล็กกล้าและความสามารถในการชุบแข็ง หลักการแข็งตัวของงานเชื่อม บริเวณ
การหลอมเหลวและบริเวณทีไม่มีการผสม บริเวณกึ่งหลอมเหลวของบริเวณกระทบร้อน โครงสร้างจุลภาคสร้าง
บริเวณโลหะเชื่อม โครงสร้างจุลภาคบริเวณกระทบร้ อน การเสียหายในเหล็กกล้า โลหะเติม ข้อบกพร่องในการ
เชื่อม ผลของไฮโดรเจนในเหล็กกล้าและการวัดปริมาณ การแตกเนื่องจากไฮโดรเจน ความสามารถในการเชื่อม
การทดสอบความสามารถในการเชื่อมสาหรับการแตกเนื่องจากไฮโดรเจน เทคนิคการวิเคราะห์การเสียหายใน
การเชื่อม
The importance of steel and its fabricability. Review of iron-iron carbide phase
diagram. Alloying elements in steel and hardenability. Solidification. Fusion zone, HAZ, mushy
microstructures. Microstructure of weld zone. Fracture mechanisms in steels. Welding filler
metals. Difficulties and defects. Hydrogen in steel and its measurement. Hydrogen induced
cracking (HIC) and failures in welds. Weldability testing for hydrogen cracking. Weld failure
analysis techniques.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้โลหะวิทยา กระบวนการผลิต กระบวนการทางความร้อน สมบัติทาง
กลของวัสดุและการทดสอบ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ทราบถึงความสามารถใน
การเชื่อมของวัสดุโดยเฉพาะเหล็กกล้าคาร์บอน ทราบถึงความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเชื่อม
และการใช้งาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคระห์ ข้อมูล รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้
สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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โลหะวิทยางานเชื่อม 2
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย นิเกิลอัลลอย
และไทเทเนียมอัลลอย คุณลักษณะของโครงสร้างงานเชื่อมในสเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย และนิเกิลซูเปอร์อัล
ลอย สเตนเลสเบื้องต้น เฟสไดอะแกรม เหล็ก-โครเมียม และ เหล็ก-โครเมียม-คาร์บอน โลหะวิทยางานเชื่อมและ
ความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสเฟอร์ริติค โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตน
เลสมาร์เทนซิติค โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสออสเตนนิติค โลหะวิทยางาน
เชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสดูเพล็กซ์ โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อม
ของสเตนเลสที่ชุบแข็งโดยการสร้างนิวเคลียสเทียม การเชื่อมต่อกับสเตนเลส พฤติกรรมการกัดกร่อนของงาน
เชื่อมสเตนเลส โลหะวิทยางานเชื่อมของนิเกิลอัลลอย ความสามารถในการเชื่อมของนิเกิลอัลลอย โลหะวิทยา
งานเชื่อมของอะลู มิ เนี ย ม โลหะวิทยางานเชื่อมของไทเทเนียม การทดสอบความสามารถในการเชื่อม การ
เลือกใช้อัลลอย
Welding metallurgy and weldability of stainless steels, aluminum alloys, and
nickel- and cobalt-based superalloys; joining of polymers and polymer-based composites.
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Characterization of weld structures in stainless steel, aluminum alloys, and Ni-base
superalloys. Introduction to stainless steels. Fe-Cr and Fe-Cr-Cphase diagrams. Welding
metallurgy and weldability of ferritic stainless steels. Welding metallurgy and weldability of
martensitic stainless steels. Welding metallurgy and weldability of austenitic stainless steels.
Welding metallurgy and weldability of duplex stainless steels. Welding metallurgy and
weldability of precipitation-hardened stainless steels. Dissimilar combinations with stainless
steels. Corrosion behavior of welded stainless steels. Welding metallurgy of Ni-base alloys.
Weldability of Ni-base alloys. Welding metallurgy of Cu-base alloys. Weldability test of Cubase alloys. Welding metallurgy of aluminum alloys. Weldability of aluminum alloys. Physical
metallurgy of titanium alloys. Weldability of titanium alloys. Alloy selection.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้โลหะวิทยาของเหล็กกล้ าไร้สนิมและวัส ดุพิเศษ การแบ่งเกรดและ
กระบวนการทางความร้อน สมบัติทางกลของวัสดุและการทดสอบ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ทราบถึงความสามารถในการเชื่อมของวัสดุโดยเฉพาะเหล็กกล้าไร้สนิม ทราบถึงความเสียหายต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเชื่อมและการใช้งาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล รวบรวมและ
เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
3 (3-0-9)
(Weldability Test)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะวิทยาในวัสดุทั่วไปและวัสดุพิเศษ การเลือกใช้กระบวนการเชื่อม การทดสอบวัสดุทางกล การ
ทดสอบวัสดุทางเคมี การทดสอบวัสดุ เติมในรอยเชื่อม การทดสอบปริมาณไฮโดรเจนจากวัสดุเติม การทดสอบ
การสึกหรอของรอยเชื่อมพอกผิวแข็ง และการทดสอบพิเศษอื่นๆ เฉพาะงานเชื่อม
Metallurgy in general and special materials. Selection of welding processes.
Mechanical and chemical testing of materials. Filler metal testing. Hydrogen testing of filler
metal. Hard facing weldment wear test and another special testing for welding.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้โลหะวิทยาของวัสดุทั่วไปและวัสดุพิเศษ การทดสอบวัสดุเพื่อทราบถึง
สมบัติต่าง ๆ ทั้งทางกล ทางเคมี และอื่น ๆ ตามความต้องการใช้งานและมาตรฐาน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านโลหะวิทยางาน

เชื่อมขั้นสูง
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using
information date from published journal in advanced welding metallurgy.
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ผลลั พธ์การเรีย นรู้ : มีค วามสามารถในการค้นคว้าข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับหั วข้อที่ ส นใจทางโลหะ
วิทยาการเชื่อม การทดสอบความสามารถในการเชื่อม รวมถึงการใช้งานจริงและกรณีตัวอย่าง สามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ สามารถในการวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากร มีความสามารถใน
การควบคุมการดาเนิ น การงานแก้ไขได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล จากแหล่ งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ
ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Welding Arc Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทางกายภาพของการเชื่อมอาร์กเบื้องต้น การเกิดปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าและการอาร์ก
การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า คุณลักษณะของแรงดัน กระแส และความเสถียร แหล่งความร้อนในการเชื่อม การ
ให้ความร้อน การกระจายความร้อน แรงและความดันในการอาร์ก อัตราการหลอมละลายและการส่งถ่ายโลหะ
ของอิเล็กโทรด การเชื่อมแบบทิก (ลักษณะทางกายภาพของการอาร์ก การให้ความร้อน การกาเนิดความร้อน
และการกระจาย การใช้งาน) การเชื่อมแบบลวดไส้ ตันใช้แก๊สคลุม (การส่งถ่ายโลหะ ผลกระทบของจังหวะ
กระแสไฟฟ้า การใช้งาน) การเชื่อมฟลักซ์คอร์ การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (ใช้อิเล็กโตรดหลายตัว ประเภทของฟลักซ์)
การเชื่อมแบบพลาสม่า (การบีบอัดในการอาร์ก การอารืกแบบส่งถ่ายและไม่ส่งถ่ายมวล) การคานวณอัตราการ
เติมเนื้ อเชื่อม (อัตราการเติม พี้ น ที่บ ริเวณแอ่งหลอม) ผลกระทบของการส่ งถ่ ายความร้อน (การแผ่ รังสี จุด
ศูนย์กลางความร้อน) การเชื่อมโดยใช้แสงเลเซอร์ การเชื่อมโดยใช้ลาอิเล็กตรอน
Introduction to welding arcs physics. History of electrical phenomena and arc.
Electrical discharge. V-I characteristics and stability. Welding heat source. Heat deposite.
Current heat distribution. Arc force and pressure. Electrode melt rate and transfer.
Introduction to gas tungsten arc welding (arc physics, thermal emission, heat generation and
distribution, applications). Gas metal arc welding (metal transfer, pulsed current effects,
applications). Flux cored arc welding. Submerged arc welding (multiple electrode, flux).
Plasma arc welding (arc constriction, transferred and non-transferred arc). Welding deposition
calculations (deposition rates, nugget areas). Heat transfer effects (radiation, power
concentration). Laser beam welding. Electron beam welding.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน สังเคราะห์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ฟิสิกส์ได้ ทั้งลักษณะการอาร์ก การเกิดพลาสม่า การส่งถ่ายโลหะ
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กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูง
3 (3-0-9)
(High Energy Density Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์ ลาอิเล็กตรอน พลาสมา และกระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความ
เข้มสูงอื่น ๆ การผลิตโดยใช้แสงเลเซอร์ คุณสมบัติของอนุภาคแสง/คลื่น ความสัมพันธ์เบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ของ
แสงกับวัสดุ การดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการกระตุ้น หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์ ประเภทของเลเซอร์
เลเซอร์ทั่วไป เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์ การสะท้อนและการกระจายของแสง ลักษณะ
รูปร่างของเลนส์ การปรับปรุงพื้นผิวงาน กระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์ คุณลักษณะของลาแสงเลเซอร์ ความ
ปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ ระบบการใช้ลาอิเล็กตรอน การเชื่อมโดยใช้ลาอิเล็กตรอน
Theory and practices in laser. Electron beam. Plasma and other high energy
density welding processes. Overview of laser material processing. Light - particle/wave nature.
Basic relationships. Light-Matter Interaction: Absorption and Stimulated emission. Fundamental
Laser Concepts. Laser types overview. CO2 Lasers. Nd:YAG Lasers. Reflection and refraction of
light. Geometric Optics. Beam characteristics. Gaussian beam focusing. Optical Components.
Laser Welding, Laser Cutting. Surface treatment. Laser Processing Systems. Laser beam
characterization. Laser Safety. Electron Beam Systems. Electron Beam Welding.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน เช่น คุณสมบัติของอนุภาคพื้นฐาน การกาเนิดแสงเลเซอร์และลาอิเล็กตรอน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคกับวัสดุ ระบบการนาและส่งอนุภาค ความปลอดภัยในการใช้งาน
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การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
3 (3-0-9)
(Solid State Welding)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเชื่อมโลหะในสภาวะของแข็งโดยเน้นกระบวนการและหลักการทางโลหะวิทยา การประยุกต์ใช้
การเชื่อมในสภาวะของแข็ง การยึ ดติดของอะตอม พลั งงานอิส ระบริเวณพื้นผิ ว พลั งงานอิสระในการเชื่อม
ข้อจากัดในการเชื่อมในสภาวะของแข็ง การแก้ไขข้อจากัดในการเชื่อม การเชื่อมเย็น การเชื่อมโดยการรีด การ
เชื่อมโดยใช้ความดัน การเชื่อมโดยใช้แรงเสียดทาน การเชื่อมโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค การเชื่อมโดยการแพร่ การ
เชื่อมโดยอาศัยการระเบิด การเชื่อมโดยอาศัยความต้านทาน ผลกระทบของการเปลี่ยนรูป การแพร่ สมดุล
บริเวณหน้าสัมผัส
The welding of metals in the solid state with emphasis on processes and
metallurgical principles. Typical solid state welding applications. Atomic bonding. Surface free
energy. Free energy of welding. Barriers to solid state welding. Methods of overcoming barriers.
Cold welding. Roll bonding. Pressure welding. Friction welding. Ultrasonic welding. Diffusion
welding. Explosive welding. Resistance welding. Lateral restraint and pressure hill. Deformation
effects. Diffusion. Interfacial stability.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน เช่น การยึดติดของอะตอม พลังงานอิสระบริเวณพื้นผิว พลังงานอิสระในการ
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เชื่อม ผลกระทบของการเปลี่ยนรูป การแพร่ สมดุลบริเวณหน้าสัมผัส การประยุกต์ใช้สมบัติพื้นฐานสาหรับการ
เชื่อมในสภาวะของแข็งกระบวนการต่างๆ
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กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุมขั้นสูง
3 (2-3-7)
(Advanced Welding Processes and Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเชื่ อมต่างๆ และกระบวนการที่ เกี่ยวเนื่อ ง รวมถึงระบบการควบคุ ม การประกั น
คุณภาพในการเชื่อม การควบคุมกระบวนการ การเชื่อมในโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก ชนิดของวัสดุและ
พฤติกรรมของวัสดุในขณะเชื่อม หลักการจัดการกระบวนการเชื่อมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะการเชื่อมอาร์ก
การเชื่อมอาร์กด้วยระบบอัตโนมัติเบื้องต้น การพัฒนาข้อกาหนดกระบวนการเชื่อมให้มีความคุ้มค่า การประเมิน
คุณภาพข้อกาหนดกระบวนการเชื่อม บันทึกการประเมินคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของบุคลากรด้านงาน
เชื่อม
Welding processes. Allied processes and control systems. Quality assurance in
welding. Process control. Welding of ferrous and nonferrous metals. Materials and their
behavior during welding. Principles of automation of welding processes. Especially arc welding.
Introduction to arc welding automation. Welding procedure development and optimization.
Welding procedure specification. Procedure qualification record and welding performance
qualification development.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม วัสดุและออกแบบงานเชื่อม ทดสอบ แปล
ผล และควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เก็บ รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล มีความสามารถในการวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากร มีความสามารถในการควบคุมการ
ดาเนินการงานแก้ไขได้ ทั้งด้านเทคนิคและบุคลากร รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้ เพื่อพัฒ นา
ข้อกาหนดกระบวนการเชื่อม และ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Plastics and Composites Joining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการต่อพอลิเมอร์แ ละวัสดุผสมพอลิเมอร์ รวมถึงกระบวนการและวิธีการ
สาหรับการเชื่อมและการประสานทางกล และการใช้วัสดุประสาน การประสานพลาสติกเบื้องต้น วิธีการโดยใช้
ความร้อนภายในและภายนอก การเชื่อมโดยใช้โลหะแผ่นร้อน การเชื่อมโดยใช้แสงอินฟราเรด การเชื่อมโดยใช้
แก๊สร้อน การเชื่อมโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก การเชื่อมโดยใช้การสั่นสะเทือน การเชื่อมโดยใช้การโคจร การเชื่อม
โดยการหมุน การเชื่อมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมโดยใช้การเหนี่ยวนา การเชื่อมโดยการใช้ความต้านทาน
Theory and practice in joining of polymers and polymeric composites, including
processes and methods for welding and mechanical joining, and adhesive bonding.
Introduction to plastics joining process. Internal and external heating method. Hot plate
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welding. Infrared welding. Hot gas welding. Ultrasonic welding. Linear Vibration welding. Orbital
welding. Spin welding. Microwave welding. Induction welding. Implant resistance welding.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมพลาสติกกระบวนการต่าง ๆ มีสามารถร
รออกแบบชิ้น งานเชื่อมและรอยต่ อ มี ความรู้เกี่ยวกับ วัส ดุ พ ลาสติก มีค วามรู้เกี่ ยวกั บ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อ ง
สามารถทดสอบและประมวลผลการทดสอบตามมาตราฐานได้
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หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านระบบอัตโนมัติใน
งานเชื่อม และการควบคุมกระบวนการเชื่อม
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using
information date from published journal in advanced welding automation and process
controls.
ผลลั พ ธ์ก ารเรี ย นรู้ : มี ค วามสามารถในการค้ น คว้าข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หั ว ข้ อที่ ส นใจทางด้ าน
กระบวนการเชื่อม สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ สามารถในการวางแผนการดาเนินการและ
จัดสรรทรัพยากร มีความสามารถในการควบคุมการดาเนินการงานแก้ไขได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
3 (3-0-9)
(Nondestructive Testing of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้ องต้น วัตถุประสงค์ การใช้งานและส่ วนประกอบเบื้องต้นของการตรวจสอบโดยไม่
ทาลาย การแปรผลการตรวจสอบ ทบทวนวิธีการต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย การตรวจสอบด้วยอัตรา
โซนิก การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม การ
ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน และวิธีการอื่นๆ เช่น อะคูสติกอิมิสชั่น การตรวจสอบการรั่ว การสังเกตและวิธี การ
ทางความร้ อ นการประยุ ก ต์ ใช้ ก ารตรวจสอบโดยไม่ ท าลาย ในการตรวจสอบรอยต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
กระบวนการและเกณฑ์การยอมรับหรือปฏิเสธ ทดลองปฏิบัติการใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาลายต่างๆ
Introduction to concepts, aims, applications and basic elements of NDT.
Interpretation, review of different NDT methods; ultrasonic, radiographic, magnetic particle,
dye penetrant, eddy current methods and brief discussion of other non-conventional NDT
methods; acoustic Emission, leak testing, optical and thermal methods. Application of NDT to
inspection of joints, quality process control and accept/reject criteria. The practical sessions of
this course include hands-on experiments by students for different NDT techniques.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแบบไม่ทาลาย รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะห์ผล เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ สามารถเลือกใช้และประยุกต์
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วิธีการทดสอบได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน มี
ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาได้
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ทฤษฎีของคลื่นอัลตราโซนิก
3 (3-0-9)
(Theory of Ultrasonics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลื่น อัตราโซนิ กในของแข็งและของเหลว เครื่องดาเนินคลื่ นอัล ตราโซนิกและระบบการทางาน
ลักษณะทางกายภาพของคลื่นอัลตราโซนิก การประยุกต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิก หลักการเบื้องต้น การสั่นทางกล
การสั่นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การยับยั้งและแรงในการสั่น ความถี่ธรรมชาติ ขอบเขตการตรวจสอบ ตัวแปรทาง
คุณภาพ การเกิดและการตรวจจับได้ของคลื่น ไพอิโซอิเล็กทริก สมการทางคณิตศาสตร์ของคลื่ น การแพร่ของ
คลื่น เงื่อนไขขอบเขตการทางาน การสะท้อนและการส่งผ่านคลื่นในของเหลวและของแข็ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
การแบ่งเป็นชั้นของวัสดุ กฎของสเนลล์ และการหักเหของคลื่นบริเวณเหน้าสัมผัส คลื่นนา, คลื่นแผ่น และการ
ประยุกต์ใช้ การอ้อมและการกระจายของคลื่นโดยสิ่งกีดขวาง การลดพลังงานของคลื่นในวัสดุ
Ultrasonic waves in solids and fluids; ultrasonic generators and systems; physical
ultrasonics; applications of ultrasonics. Introduction and principles. Mechanical oscillation.
Simple harmonic oscillation. Damped and forced oscillations. Resonance, band width, quality
factor. Generation and detection of piezoelectricity. Mathematical representation of wave
equation. Wave propagation, boundary conditions. Reflection and transmission of ultrasonic
waves at fluid/solid boundaries. Normal incidence, layered materials. Snell's law and oblique
incidence of ultrasonic waves at interfaces. Rayleigh wave. Guided waves; lamb wave and its
applications. Diffraction and scattering of ultrasonic waves by obstacles. Attenuation of
ultrasonic waves in materials.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิก ทราบหลักการเบื้องต้น
โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐาน ทราบถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่น
ทราบขอบเขตในการทดสอบและวิเคราะห์ผล มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
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การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขั้นสูง
3 (2-3-7)
(Advanced Radiographic Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้น ส่วนประกอบพื้นฐานของภาพถ่ายรัวสีในอุตสาหกรรม คุณลักษณะของระบบการ
ถ่ายภาพรั งสี ในลั ก ษณะระบบเชิงเส้ น พารามิ เตอร์ที่ มี ผ ลต่ อ ภาพถ่ายรังสี การถ่ายภาพรังสี อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา การถ่ายภาพรังสีระดับจุลภาค การโทโมกราฟีโดยคอมพิวเตอร์ การเกิดรังสีเอ็กซ์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าในรังสีเอ็กซ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างรังสีเอ็กซ์กับวัสดุ การเกิดภาพและฟิล์มที่ใช้
กับสังสีเอ็กซ์ กราฟคุณลักษณะและการวิเคราะห์ความไวคอนทราส การเลือกค่าเอ็กโพเซอร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของภาพถ่ายรังสี ความสามารถในการตรวจจับและตัววัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสี การถ่ายภาพรังสี
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ระดับจุลภาค การโทโมกราฟีโดยคอมพิวเตอร์ ระบบเชิงเส้น รูปแบบระบบการถ่ายภาพรังสีในลักษณะระบบเชิง
เส้น การวิเคราะห์ระบบภาพถ่ายรังสี การโทโมกราฟีโดยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to concepts, and basic elements of industrial radiography,
characterization of a radiographic system as a linear system, parameters that affect the quality
of radiographs, real-time radiography, image digitization, Microradiography, and computerized
tomography. Generation of x-ray. The effect of changing mA and kV on the x-ray spectrum.
Interaction of x-rays with materials. Image formation and x-rays Films. Film characteristic
curves and contrast sensitivity measurement. Selection of exposure parameters. Factors
affecting quality of radiographs. Detectability and image quality indicators. Image digitization.
Microradiography. Real-time radiography. Introduction to linear systems. Modeling a
radiographic system as a linear system. Evaluation of a radiographic system. Introduction to
computerized tomography.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานในการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี ทราบ
หลักการเบื้องต้น โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐาน ทราบถึงปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ของระบบตรวจสอบ การกาเนิดรังสี ทราบถึงผลกระทบของตัวแปรกาหนดในการถ่ายภาพรังสี ทราบถึง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่างรั งสี แ ละวัตถุ ทราบขอบเขตและความสามารถในการตรวจจับ ส าหรับ การทดสอบและ
วิเคราะห์ผล มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
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การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขั้นสูง
3 (2-3-7)
(Advanced Ultrasonic Nondestructive Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การของการเกิ ด คลื่ น อั ล ตราโซนิ ก ปฏิ สั ม พั น ธ์ข องคลื่ น อั ล ตราโซนิ ก ในโครงสร้ างวัส ดุ ที่
สม่าเสมอ โดยเฉพาะคุณลักษณะของคลื่นกับคุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ขนาดของความไม่ต่อเนื่องและ
ความไม่สม่าเสมอของวัสดุ ปฏิสัมพันธ์ของคลื่ นอัลตราโซนิคกับแสง หลักการของเทนเซอร์ การแพร่ของคลื่นอคู
สติกในเนื้อวัสดุที่ไม่สม่าเสมอ สมการของคลื่นในรูปแบบเทนเซอร์สมการ คริสตอปเฟล การแก้สมการ คริสตอป
เฟล สาหรับวัสดุต่าง ๆ ปรากฏการณ์การไม่เป็นเนื้อเดียวกัน การโพลาไรซ์ของคลื่นและ สโลเนส ไดอะแกรม
การลดลงของคลื่น การแก้ไขการการเปลี่ยนทิศทาง ความหมายของพื้นผิว การสะท้อนและการส่งผ่านแบบไม่
เป็นเส้นตรงของคลื่นบริเวณการแผ่กระจายของหัวตรวจจับแบบลูกสูบ ปฏิสัมพันธ์ของคลื่นอัลตราโซนิกกับแสง
Principles of ultrasonic wave generation, interaction of ultrasonic wave with
isotropic and anisotropic material structures with emphasis on ultrasonic characterization of
material properties, quantitative ultrasonic evaluation of discontinuities and non-uniformity in
materials, ultrasonic interaction with light. Introduction to tensors. Acoustic wave propagation
in anisotropic media. Wave equation in tensor forms. Christoffel's equation. Solution of
Christoffel's equation for different materials. Anisotropic phenomena, wave polarization and
slowness diagram. Attenuation, diffraction correction, surface roughness. Nonlinearity.
Reflection and transmission of ultrasonic waves. Radiation field of piston transducers.
Interaction of ultrasonic waves with light.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาเนิดคลื่นอัลตราโซนิกและปฏิ สัมพันธ์กับวัสดุที่ไม่
สม่าเสมอ ทราบคุณลักษณะของคลื่นกับคุณลักษณะของวัสดุ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และวิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน ทราบถึ ง หลั ก การเทนเซอร์ แ ละการแพร่ ข องคลื่ น ในวั ส ดุ ที่ ไม่ ส ม่ าเสมอ รวมถึ ง
ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ กับการทดสอบและวิเคราะห์ผล มี
ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
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การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3 (2-3-7)
(Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น โดยเน้นวิธีการกระแสไหลวนของการตรวจสอบโดยไม่
ทาลาย การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นอัลตราโซนิก การวิเคราะห์ทางเวกเตอร์เบื้องต้น สมการแมกซ์เวลล์
ผลที่เกิดกับผิวและความลึกในการแทรกซึมในวัสดุตัวนา แผนภาพความต้ านทานของพื้นผิว แนวทางเบื้องต้น
เพื่ อวิเคราะห์ ค วามต้ านทานของกระแสไหลวน แนวทางการวิเคราะห์ การทดสอบด้ ว ยกระแสไหลวน การ
ประยุ ก ต์ใช้ แผนภาพความต้ านทายในการวิเคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของสนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าในวัส ดุ ตัว น าการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์ แก้สมการ แมกซ์เวลล์ ในบางกรณี
Fundamental of electromagnetic fields and waves with emphasis on eddy current
NDE methods; electromagnetic generation of ultrasonic waves. Introduction to vector analysis.
Maxwell's equations. Skin effect and penetration depth in conductive materials. Impedance
plane diagram. Simplified approach to eddy current testing impedance analysis. Analytical
approach to the eddy current testing. Application of impedance curve for evaluation of the
electromagnetic characterization of conductive materials. Application of finite-difference
technique to solve Maxwell's equations for some special cases.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ทราบถึงหลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐาน ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับวัสดุ มีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการและมาตรฐานในการทดสอบ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะห์ผล มีความสามารถ
ในการค้นคว้าข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
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หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านการตรวจสอบโดย
ไม่ทาลายขั้นสูง และระบบตรวจสอบโดยไม่ทาลายแบบอัตโนมัติ
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using
information date from published journal in advanced NDT and NDT automation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจทางด้านการ
ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ สามารถในการวางแผนการดาเนินการ
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และจัดสรรทรัพยากร มีความสามารถในการควบคุมการดาเนินการงานแก้ไขได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
จากแหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Welding Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการออกแบบที่ใช้ในการเชื่อมโครงสร้าง แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น การคานวณความ
แข็งแรงของงานเชื่อม ความแข็งแรงที่ย อมรับได้และขนาดรอยเชื่อมในมาตรฐานจากสมาคมการเชื่อมแห่ ง
อเมริกา การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ ปริมาณของรอยเชื่อมและการต่ออย่างง่าย การต่อแบบแข็งเกร็ง
และกึ่งแข็งเกร็ง การต่อฐาน การต่อคาน การต่อท่อ การออกแบบสาหรับรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
ชิ้นส่วนที่รับแรงดึง ชิ้นส่วนที่รับแรงอัด ชิ้นส่วนที่รับแรงกด คานที่ผ่านการเชื่อมประกอบ ถังผิวหนาและท่อ
ความดัน ฐานเครื่องจักร/ส่วนที่ต้านทานแรงบิด การออกแบบกรณีตัวอย่างและโพรเจกการออกแบบในเทอม
Design principles applicable to welded structures. Introduction to Design Concepts,
Weld Stress Calculation. AWS allowable Stresses and weld sizing. Joint design and welding
symbol. Degree of restraint and simple connection. Rigid and semi-rigid connection. Rigid
frame knee. Beam-to-girder connection. Tubular connection. Design for impact loading and
vibration control. Fabricated tension member. Fabricated compression member. Fabricated
bending member. Fabricated plate girder. Thick-shell vessel and pressure piping. Machine base
structured torsional resistance. Design case studies and term design project.
ผลลั พธ์การเรีย นรู้ : มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานเชื่อม การเลือกใช้วัส ดุ ให้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดในการออกแบบ มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐาน สามารถคานวณความแข็งแรง
ทั้งโครงสร้างและงานเชื่อมได้ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
PRE 642

การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงานเชื่อม
3(3-0-9)
(Fitness-for-Service of Welded Structure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ การขึ้นรูป การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย ลักษณะการแตกหัก
และแนวคิดความวางใจได้เพื่อสร้างโครงสร้างงานเชื่อมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยรวม แนวทางการจัดการ
ที่เหมาะสม ความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ การประเมินการเสียหายจากแรงดึงทั่ วไป การประเมินการเสียหายจา
การแตกร้าว การประเมินการเสียหายจากการยืด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการแตกหักแบบเหนียวต่าง ๆ การ
ประเมินจุดวิกฤตของการแตกหัก ผลิกระทบของความเค้นตกค้างและการบิดตัว แผนการควบคุมการแตกหัก
การประเมินจุดวิกฤตทางวิศวกรรม การประเมินภาระสาหรับการล้าและคุณสมบัติของวัสดุ จุดกาเนิดของการ
แตกโดยการล้า การแพร่ของรอยแตกจากการล้า การออกแบบเพื่อป้องกันการล้า การวิเคราะห์การล้าแบบภาระ
ไม่แน่นอน กรณีตัวอย่าง ด้านความเหมาะสมในการใช้งานของโครงสร้างงานเชื่อม
The interrelationship of design, fabrication, nondestructive evaluation, fracture
mechanics, and reliability concepts in establishing the overall fitness-for-purpose of welded
structures. Fitness-for-service concepts. Product reliability. Failure assessment-general yielding.

70
Failure assessment-brittle fracture. Failure assessment-ductile fracture. Relationship betPREn
various fracture. Toughness parameters. Fracture assessment criteria. Effect of residual stresses
and distortion. Fracture control plans. Engineering critical assessment. Fatigue assessmentloading and material behaviors. Fatigue crack initiation. Fatigue crack propagation. Design for
fatigue resistance. Random amplitude fatigue analysis. Case study on fitness-for-service design
of welded structures.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประเมินจุดวิกฤตทางวิศวกรรม และมี
ความสอดคล้องกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้ สามารถค้นคว้าและสังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีตัวอย่างได้
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มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
3 (3-0-9)
(Welding Codes and Standards)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัญลักษณ์และมาตรฐานเบื้องต้นและการใช้งานสาหรับการเชื่อม สัญลักษณ์และมาตรฐานสาหรั บ
งานเอมและการต่อประเภทอื่น ๆ แนวทางโดยทั่วไป สาหรับการใช้มาตรฐานงานเชื่อมของสมาคมการเชื่อมแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานโดยรวมที่จัดทาขึ้นโดยสมาคมการเชื่อมแห่งอเมริกา สัญลักษณ์และมาตรฐาน
โดยรวมที่ใช้สาหรับถังความดันและท่อ หลักการทั่วไปของระบบคุณภาพงานเชื่อ มของสมาคมวิศวกรเครื่องกล
แห่งอเมริกา และ มาตรฐานการระบบการจัดการจากองค์การมาตรฐานนานาชาติ อนุกรมที่ 9000 และการใช้
งานสาหรับการเชื่อมซ่อม มาตรฐานโดยรวมของ สมาคมการเชื่อมแห่งอเมริกา อนุกรมที่ D1.1 กระบวนการและ
การประเมินช่างเชื่อม มาตรฐานโดยรวมของ การสร้างถังรั บแรงดันตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรเครื่องกล
แห่ งอเมริกา ส่วนย่ อยที่ 8 และ ส่ วนย่อยที่ B31.1 กระบวนการและการประเมินช่างเชื่อมใน ส่วนย่อยที่ 9
มาตรฐานโดยรวมของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา อนุกรมที่ 1104 รวมถึงกระบวนการเชื่อมและการประเมิน
ช่างเชื่อม
An introduction to industry codes and standards and their application for welding.
Codes and standards governing welding and other types of joining. General guidelines for the
application of welding standards. Organization of the American Welding Society. An overview
of standards produced by the American Welding Society. An overview of codes and standards
governing pressure vessels and piping. General principles of welding quality systems - ASME
and ISO 9 0 0 0 . National Board Inspection Code and its application for weld repairs. An
overview of AWS D1.1. Procedure and welder qualification per AWS D1.1. An overview of ASME
Section VIII and B31.1. Procedure and welder qualification per ASME Section IX. An overview of
API 1104 . Procedure and welder qualification per API 1104.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญลักษณ์
และการใช้งานมาตรฐาน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ รวมถึง
หลักการทั่วไปของระบบคุณภาพงานเชื่อม
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หัวข้อพิเศษ 4
3 (3-0-9)
(Special Topic IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านการออกแบบรอย
เชื่อมขั้นสูง และการจาลองแบบ
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using
information date from published journal in advanced welding design and simulation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจทางด้านการ
ออกแบบแนวเชื่อมและการวิเคราะห์ความเสียหาย รวมถึงการสร้างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ สามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ สามารถในการวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากร มีความสามารถใน
การควบคุมการดาเนิ น การงานแก้ไขได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล จากแหล่ งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ
ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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สัมมนา
1 (0-2-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นการเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยของนักศึกษา และบุคคลผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับ เชิญ จากภายนอก ซึ่งงานวิจั ยอาจจะเป็นงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับวิท ยานิพนธ์ หรือ ปัญ หาต่าง ๆ สาขา
วิศวกรรมการเชื่อม
Presentations and discussion by graduate students and involved outside speaker
on Thesis research and Current problems in Welding Engineering
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ : มี ค วามสามารถในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล มี
ความสามารถในการวางแผนการดาเนิ น การและจัดสรรทรัพ ยากรและควบคุ มการดาเนิ น การงานแก้ ไขได้
สามารถสังเคราะห์ ข้อมูลจากความเห็นของผู้อื่นได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ สามารถ
นาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์จะต้องลงทะเบียนในการทางานวิจัย และค้นคว้าด้วยตนเองในสาขา
วิศวกรรมการเชื่อมภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร นักศึกษาจะต้องทาการ
เขียนวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์
Each Student is requried to undertake an individual research and/or development
in the field of Welding Engineering under supervision of advisor and teaching staffs. The
essence of the the thesis maybe either the fundamental theory, application or development.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยของนักศึกษา สามารถวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากรในการวิจัย สามารถควบคุมการ
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ดาเนินการงานแก้ไขได้ ความสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้อื่นได้ รวบรวมและเรียบเรียงข้อ มูล
จากแหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง
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ค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความรู้และการทางานวิจัยขนาดเล็กเกี่ยวกับวิศวกรรมการเชื่อมของ
นักศึกษา โดยที่หัวข้อและกรณีศึกษาจะได้รับความเห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
Individual studies and case studies in welding engineering with permission of
advisor, the topics related Welding Engineering will be assigned or approved by student's
advisor.
ผลลัพธ์การเรียนรู้: มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและสถานะการณ์ของภาคอุตสาหกรรม สามารถวางแผนการดาเนินการและจัดสรรทรัพยากรในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นโครงงานวิจัยอิสระของนักศึกษาได้ ความสามารถสังเคราะห้ข้อมูลจากความเห็ นของผู้อื่นได้
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้ สามารถนาเสนอ ถ่ายทอด สื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบทางเดียวและ
สองทาง
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