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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 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 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรการเชื่อม
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(2) วิศวกรระบบประกันคุณภาพงานเชื่อม
(3) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม
(4) ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่สาเร็จ)
1.รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
Ph.D. (Welding Engineering)
Ohio State University (2542)
2.รศ.วชิระ มีทอง
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2517)
3.ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา
Ph.D.(Mechanical Engineering)
Imperial College (2546)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ต้องการวิศวกร
การเชื่อม ที่มีความสามารถ คิดเป็นทาเป็น แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีระบบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างเที่ยงตรงและ
แม่นยาเพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ดังนั้น ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม จึงยังมีอยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดัง นั้น
วิศวกรที่ดี นอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้ว ยังมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มี
ทักษะการสื่อสารเจรจา และมีจิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบด้านลบที่น้อยที่สุด ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม
อันจะมีผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการสารวจตลาดความต้องการแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมนั้น พบว่า ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้ าน
ต่างๆ นั้น ยังขาดวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการเชื่อมอยู่มาก และในแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีความ
ต้อ งการวิ ศวกรการเชื่ อ ม ที่ มี ความสามารถแตกต่ างกัน ออกไปตามแต่ ล ะประเภทของอุ ต สาหกรรม หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรเดิม ที่ยังคงตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละ
ประเภทของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยยังคงยึดหลักการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
- ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม
- ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจาลองแบบ
- ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม
- ด้านการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
และเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเชื่อม ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมของไทย อาศัยการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่วิศวกรการเชื่อมต้องตอบสนองตามลักษณะงานที่ถูกกาหนดมาโดย
กาหนดรูปแบบได้ยาก ทาให้หลักสูตรต้องถูกพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละด้าน โดยการเปิดช่องสาหรับวิชาหัวข้อพิเศษ ในแต่ละ
กลุ่มวิชา เพื่อรองรับลักษณะงานจริง ที่มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตได้ตรงตาม
ความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ทันท่วงที
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หลักสูตรที่ถูกพัฒนาใหม่นี้ ได้คานึงถึงความรับผิดชอบต่องานของวิศวกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย และคุณภาพของ
งาน ซึ่งโดยทั่วไปงานของวิศวกรการเชื่อม จะดาเนินอยู่ภายใต้การควบคุมของมาตรฐาน ทั้งระดับสมาคม ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ จึงถือได้ว่า วิศวกรการเชื่อมนั้น จะถูกจากัดอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานเหล่านี้ โดยตัวหลักสูตรได้ตอบสนองต่อความ
รับผิดชอบดังกล่าว ด้วยการกาหนดให้มีกลุ่มวิชามาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อมขึ้น เพื่อรายวิชาในกลุ่มนี้มีความสาคัญเฉพาะ
และสามารถขยายรายวิชาได้ในอนาคต ตามการขยายตัวของข้อกาหนดและมาตรฐานที่ใช้ควบคุมต่างๆ ที่นับวันจะเข้มงวดมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการขยายตัวด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม แต่ส่วนมากแล้วเป็นแหล่งทุนจากต่างประเทศ ซึ่งทาให้อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยจาเป็นต้องนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปด้วยโดยปริยาย ซึ่งแม้ว่าจะทาให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นจากการสร้าง
งาน แต่ประเทศไทยยังคงต้องเสียเปรียบทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่มีทางเลือก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเชื่อม การพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม จะทาให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีทางเลือกที่ไม่จาเป็นต้องนาเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยงานวิจัยที่ได้จากคณาจารย์และมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเชื่อม จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีจริงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศ
การพัฒนานวัตกรรมก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่หลักสูตรที่พัฒนาใหม่นี้ สามารถตอบสนองได้ด้วย
การบูรณาการเทคโนโลยีเดิมและงานวิจัยเข้าด้วยกัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือ
ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการประสานงานการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นๆทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบการประสานงานของแต่ละหลักสูตร(อื่น) ที่มีความสัมพันธ์กัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1

ปรัชญา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจาเป็นต้องเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขัน
และดารงอยู่ได้ในสังคมโลก จึงต้องมีการสร้างกาลังคน กาลังสมองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีค วามสามารถในการวิจัย
และพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และต่อสังคมโดยรวม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนที่จะสร้างกาลังคน กาลังสมองที่มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาทางด้านวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งจะเป็น
เทคโนโลยีที่สาคัญสาหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งการผนวกความรู้ความเข้าใจในการจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัด ให้คุ้มค่าที่สุด โดยส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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1.2

1.3

ความสาคัญ
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ความ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นสากล โดยเห็นได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความได้เปรียบด้านแรงงาน
ฝีมือและความสนับสนุนของรัฐบาล ทาให้กลุ่มทุนจากต่างประเทศเลือกที่จะเข้ามาลงทุนดาเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
เพื่อตอบสนองทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ซึ่งการที่จะก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้นั้นจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งด้านเทคนิค ด้านประสิทธิภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมการเชื่อม เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจระดับโลก ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก เช่น งานประกอบโครงสร้างเหล็ก งานสร้างถังแรงดันหรือเครื่องกาเนิดไอน้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า งานผลิต
ปิโตรเลียมและการขนส่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ เรือ และอากาศยาน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการเชื่อมทั้งสิ้น ยิ่ง
ไปกว่านั้น แนวโน้มของโจทย์ปัญหาที่ต้องดาเนินการในอนาคตนั้น มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านวัสดุ การเพิ่มกาลังการ
ผลิต การลดความสิ้นเปลืองหรือต้นทุน และข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความทันสมัย และทันต่อสถาการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิต และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมการเชื่อมประสาน ทางด้านการเชื่อมโลหะ พลาสติก และวัสดุผสม
อื่นๆ รวมทั้งทางด้านโลหะวิทยา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและการซ่อมบารุงรักษาได้
1.3.2 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถ เหมาะสมกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และการผลิตสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศ
1.3.3 เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่บัณฑิต ในการทางานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
- เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับ
การเชื่อม ให้มีมาตรฐานสอดคล้อง
ความต้องการของอุตสาหกรรม
กับที่ สกอ. กาหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สาขาวิชาผู้นาด้านการแข่งขันใน
วิศวกรรมการเชื่อม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) สาเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมี
ประสบการณ์เฉพาะทางที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการประจาหลักสูตร
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ)………………………………………………………………………………………
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
(2) ทักษะทางการวิจัย
(3) ทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
(2) จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีการทาวิจัย
(3) จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554- 2558
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
150
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
120
รวม
30
60
90
120
150
450
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
30
30
120
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน ( 3,000 บาท/หน่วยกิต)
30,000 บาท
60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
180,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

900,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ค่าลงทะเบียน

2,160,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

รวมรายรับ

3,060,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
979,000
1,027,950
1,079,348
1,133,315
1,189,981
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
504,000
1,206,000
1,206,000
1,206,000
1,206,000
3. ทุนการศึกษา
72,000
120,000
120,000
120,000
120,000
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
900,000
1,800,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
รวม (ก)
2,455,000
4,153,950
3,605,348
3,659,315
3,715,981
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000
210,000
220,500
231,525
243,101
รวม (ข)
200,000
210,000
220,500
231,525
243,101
รวม (ก) + (ข)
2,655,000
4,363,950
3,825,848
3,890,840
3,959,082
จานวนนักศึกษา *
30
60
60
60
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
88,500
72,733
63,764
64,847
65,985
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 71,165 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาสัมมนา
1
หน่วยกิต
ง. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยเลข 3 หลักดังต่อไปนี้
ตัวอักษร 3 ตัวที่ใช้ คือ
PRE
หมายถึง วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
WEE
หมายถึง วิชาวิศวกรรมการเชื่อม
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข 3 ตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง
ระดับของวิชา
1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
6-9
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง เลขระบุหมวดวิชาสาหรับกลุ่มวิชา
ซึ่งสาหรับเลขระบุหมวดวิชา ของกลุ่มวิชา WEE มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการเชื่อมพื้นฐาน
1
หมายถึง กลุ่มวิชามาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
2
หมายถึง กลุ่มวิชากระบวนการเชื่อมและการควบคุม
3
หมายถึง กลุ่มวิชาการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
4
หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
5
หมายถึง กลุ่มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม
6
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการแล่นประสานและการบัดกรี
7
หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารอุตสาหกรรม
8
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ
9
หมายถึง สัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง
ลาดับทีข่ องวิชาในหมวดต่าง ๆ
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3(2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้นทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กับระดับคะแนน
การทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)

8
WEE 600

วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Engineering)
WEE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
และการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชามาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
WEE 610 มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
(Welding Codes and Standards)
กลุ่มวิชากระบวนการเชื่อมและควบคุม
WEE 620 ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
(Anvanced Welding Arc Physics)
WEE 621 กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูง
(High Energy Density Process)
WEE 622 การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
(Solid State Welding)
WEE 623 กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุมขั้นสูง
(Advanced Welding Processes and Control System)
WEE 624 การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
(Advanced Plastics and Composites Joining)
WEE 625 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
กลุ่มวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
WEE 630 การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
(Nondestructive Testing of Materials)
WEE 631 ทฤษฎีของคลืน่ อัลตราโซนิก
(Theory of Ultrasonics)
WEE 632 การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขั้นสูง
(Advanced Radiographic Testing)
WEE 633 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขัน้ สูง
(Advanced Ultrasonic Nondestructive Evaluation)
WEE 634 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation)
WEE 635 หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
กลุ่มวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
WEE 641 การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
(Welding Engineering Design)

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

12 และ 18 หน่วยกิต
3(3-0-9)

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

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

3(2-3-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)
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WEE 642

การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงานเชื่อม
3(3-0-9)
(Fitness-for-Service of Welded Structure)
WEE 645 หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-9)
(Special Topic III)
กลุ่มวิชาโลหะวิทยางานเชื่อม
WEE 650 โลหะวิทยางานเชื่อม 1
3(3-0-9)
(Welding Metallurgy I)
WEE 651 โลหะวิทยางานเชื่อม 2
3(3-0-9)
(Welding Metallurgy II)
WEE 652 โลหะวิทยางานเชื่อม 3
3(3-0-9)
(Welding Metallurgy III)
WEE 653 การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
3(3-0-9)
(Weldability Test)
WEE 655 หัวข้อพิเศษ 4
3(3-0-9)
(Special Topic IV)
สัมมนา
1
หน่วยกิต
WEE 690 สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
6 และ 12 หน่วยกิต
WEE 692 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
WEE 693 ค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
(Independent Studies)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
WEE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
WEE xxx วิชาเลือก 1
3(x-x-x)
(Elective I)
รวม
12(9+x - x -27+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36+x
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
WEE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
และการจาลองแบบ
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
WEE xxx วิชาเลือก 2
(Elective II)
WEE xxx วิชาเลือก 3
(Elective III)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology)
WEE xxx วิชาเลือก 4
(Elective IV)
WEE 692 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
WEE 690 สัมมนา
(Seminar)
WEE 692 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-9)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(3+x - x - 9+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+x
3(3-0-9)
3(x-x-x)
3(0-6-12)
9(3+x - 6+x - 21+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 30+x
1(0-2-3)
9(0-18-36)

รวม

10(0-20-39)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 59

แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3(3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3(3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
WEE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
WEE xxx วิชาเลือก 1
3(x-x-x)
(Elective I)
รวม
12(9+x - x -27+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

11
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
WEE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการจาลองแบบ
3(3-0-9)
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
WEE xxx วิชาเลือก 2
3(x-x-x)
(Elective II)
WEE xxx วิชาเลือก 3
3(x-x-x)
(Elective III)
WEE xxx วิชาเลือก 4
3(x-x-x)
(Elective IV)
รวม
12(3+x - x - 9+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
WEE xxx วิชาเลือก 5
3(x-x-x)
(Elective V)
WEE 693 ค้นคว้าอิสระ
3(0-6-12)
(Independent Studies)
รวม
9(3+x – 6+x – 21+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 30+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
WEE xxx วิชาเลือก 6
3(x-x-x)
(Elective XI)
WEE 690 สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
WEE 693 ค้นคว้าอิสระ
3(0-6-12)
(Independent Studies)
รวม
7(x – 8+x – 15+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 23+x
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553
2554
2555
2556
1 รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
Ph.D. (Welding Engineering),
34
36
33
36
Ohio State University
2 รศ.วชิระ มีทอง
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
30
29
32
29
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2557
33
32

12
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

3 ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา
4 อ.สมพร เพียรสุขมณี
5 อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ

ที่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
2 ผศ.ดร.ไชยา ดาคา
3 ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
4 รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
5 รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
6 ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1 นาวาเอกจักรชัย ชื่นวาริน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D.(Mechanical Engineering),
Imperial College
วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553
34

38

39

38

39

33

31

27

31

27

2553
20

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
22
19
22

2557
19

33

31

27

31

27

25

21

21

21

21

15

17

15

17

15

30

28

32

28

32

20

22

20

22

20

2554
6

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2555
2556
2557
6
6
6

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

M.Eng.(Welding Engineering),
Ohio State University
2 นายอาวุธ สนใจยุทธ
คอบ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้เชี่ยวชาญ
อาวุโสด้านกระบวนการเชื่อมและการ
ควบคุม)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม จะเน้นงานวิจัยใน 4 สาขาหลัก ประกอบไปด้วย
- สาขาที่ 1 กระบวนการเชื่อมและการควบคุมขั้นสูง (Advanced Welding Processes)

2557
32

35

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D.(Material Engineering),
University of Notthingham
Ph.D.(Metallurgical Engineering),
Colorado School of Mines
Ph.D.(Manufacturing and System
Engineering), University of Brunel
Ph.D.(Metallurgical Engineering),
University of Wisconsin
Ph.D. (Metallurgical Engineering),
University of Alabama

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
35
32
35

6

6

6

6

2558
6
6
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- สาขาที่ 2 การออกแบบงานเชื่อมและการจาลองแบบงานเชื่อมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Welding Design and Simulation)
- สาขาที่ 3 โลหะวิทยาขัน้ สูงในงานเชื่อม (Advanced Welding Metallurgy)
- สาขาที่ 4 การตรวจสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง (AdvancedNon-Destructive Evaluation)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญ หาการปฏิบัติ การด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไ ด้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจั ยเพื่ อสื่อ สารได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึ กษาที่ลงทะเบีย นวิชาวิท ยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระแล้ว ต้อ งสอบโครงร่างการทาวิทยานิพ นธ์ /การค้นคว้าอิ สระ โดยเขีย น
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเสนอชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดีตามลาดับ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาแรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้อง
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และต้องสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมกาสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการภายใน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน
และเรียบเรียงรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ
หรือวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
1. นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. หนังสือ ตาราเรียน วารสาร เป็นภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบ และมีวินัย
สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนและ/ หรือการทาวิจัย โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึง
ผลกระทบต่างๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

14
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การรายงาน ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอก สถานที่
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การนาเสนอผลงานวิจัย ตามกาหนดระยะเวลา และ
การร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ทนี่ ามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดยมีการบูรณาการและ เน้นการแก้ไขปัญหาเน้นหลักการทาง
ทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลักษณะและ
เนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) การทดสอบประเมินผลความรู้
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
(3) การประเมินความก้าวหน้าจากรายงาน
(4) การประเมินผลงานที่ได้รับตีพิมพ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมการเชื่อม และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้ อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมการเชื่อม
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(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือ
แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมการเชื่อม
(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนาเสนอรายงานวิจัยการนาเสนอหัวข้อในที่ประชุม
ตามคาถามวิจัย (Research Question) ที่ได้รับมอบหมายใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ ประชุมกลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน วงการ วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
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)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรง
ต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรมศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และมีสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมการเชื่อม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

1
PRE 651 การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและ
สมบัติที่ได้มาของโลหะ (Microstructural Evolution
and Its Resultant Properties in Metals)
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการ
ผลิต (Transport Phenomena in Process Metallurgy)
3(3-0-9)
PRE 747 ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology) 3(3-0-9)
WEE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Engineering) 3(3-0-9)
WEE 640 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการ
ออกแบบและการจาลองแบบ (Engineering Analysis
for Design and Simulation) 3(3-0-9)
WEE 610 มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
(Welding Codes and Standards) 3(3-0-9)
WEE 620 ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
(Anvances Welding Arc Physics) 3(3-0-9)
WEE 621 กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความ
เข้มสูง (High Energy Density Process) 3(3-0-9)
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

WEE 622 การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
(Solid State Welding) 3(3-0-9)
WEE 623 กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุม
ขั้นสูง (Advanced Welding Processes and Control
System) 3(2-3-6)
WEE 624 การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
(Advabced Plastics and Composites Joining)
3(3-0-9)
WEE 625 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I) 3(3-0-9)
WEE 630 การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
(Nondestructive Testing of Materials) 3(3-0-9)
WEE 631 ทฤษฎีของคลื่นอัลตราโซนิก
(Theory of Ultrasonics) 3(3-0-9)
WEE 632 การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขั้นสูง
(Advanced Radiographic Testing) 3(2-3-6)
WEE 633 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขัน้ สูง (Advanced Ultrasonic
Nondestructive Evaluation) 3(2-3-6)
WEE 634 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advance Electromagnetic
Nondestructive Evaluation) 3(2-3-6)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

WEE 635 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II) 3(3-0-9)
WEE 641 การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
(Welding Engineering Design) 3(3-0-9)
WEE 642 การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงาน
เชื่อม (Fitness-for-Service of Welded Structure)
3(3-0-9)
WEE 645 หัวข้อพิเศษ 3(Special Topic III) 3(3-0-9)
WEE 650 โลหะวิทยางานเชื่อม 1
(Welding Metallurgy I) 3(3-0-9)
WEE 651 โลหะวิทยางานเชื่อม 2
(Welding Metallurgy II) 3(3-0-9)
WEE 652 โลหะวิทยางานเชื่อม 3
(Welding Metallurgy III) 3(3-0-9)
WEE 653 การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
(Weldability Test) 3(3-0-9)
WEE 655 หัวข้อพิเศษ 4 (Special Topic IV)
3(3-0-9)
WEE 690 สัมมนา (Seminar) 1(0-2-3)
WEE 692 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต
WEE 693 ค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)
6 หน่วยกิต

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.ทักษะทางปัญญา
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ที่ (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
วิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู้ เป็นวิทยาศาสตร์
ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมการเชื่อมและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ยุติธรรม และชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการ
สร้างสรรค์ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
ด้านต่าง ๆ
และค่านิยมอันดีให้ข้อสรุปที่คานึงต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2)สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุม่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและ
เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ บุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผอู้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ตนเองและผู้อื่น
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและใน ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญโครงการ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตั ิการได้ด้วยตนเองโดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั
2. ด้านความรู้
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบตั ิ
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรม ที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
การเชื่อมตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรม (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
การเชื่อมในระดับแนวหน้า
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้ใน
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
สาขาวิศวกรรมการเชื่อม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับ
ระดับชาติและนานาชาติทอี่ าจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการสอบประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึก ษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ทาความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อ
นามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาคณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อ การสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
จะเป็นการบริหาร 1.จัดระบบการเรียนการสอน ที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการทางานแบบการ
จั ด การ แ บ บ มื อ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อ า ชี พ อ ย่ า ง มี 2.จัดการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านเอกสารประกอบการสอนและหนังสือเรียน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 3.เน้นการทาวิจัยในหัวข้อที่ต้องใช้เทคนิคทางวิศวกรรม และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ภายใต้ ง บดุ ล ของ อุตสาหกรรม
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ 4.จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์
ส ร้ า ง ค ว า ม พึ ง และนักศึกษาด้วยกัน
พ อ ใ จ ใ ห้ กั บ
นั ก ศึ ก ษาในด้ า น
การบริ ก าร ด้ า น
วิชาการ และสร้าง
เ ส ริ ม
ประสบการณ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความต้องการของ
อุตสาหกรรม โดย
นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ บ
หลั ก สู ต รต้ อ งมี
ความสามารถ
เ ป็ น ไ ป ต า ม
ป รั ช ญ า ข อ ง
หลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทาแผนงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยูเดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
20 เครื่อง
2
เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม
10 เครื่อง
3
เครื่องเชื่อมอาร์กด้วยทังสเตน
8 เครื่อง
4
เครื่องเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์
2 เครื่อง
5
เครื่องเชื่อมอาร์กไส้ฟลักซ์
5 เครื่อง
6
อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานทดสอบ
4 เครื่อง
7
กล้องขยายโครงสร้างจุลภาค
5 เครื่อง
8
เครื่องทดสอบความแข็งพร้อมอุปกรณ์
3 เครื่อง
9
เครื่องทดสอบปริมาณเฟอร์ไรท์
1 เครื่อง

การประเมินผล
1.ทาแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ในหลั กสู ต ร โดยจะ
ส อ บ ถ า ม ใ น ข ณ ะ ที่
นักศึกษายังคงศึกษาอยู่
โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ร อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ส า เ ร็ จ
การศึกษาก่อนเพื่อที่จะ
ไ ด้ ท า ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องได้ทันที
2.เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นักศึกษาได้เสนอแนะ
ด้ า นการบริ การต่ า งๆ
อั น จะส่ ง ผลถึ ง การ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
หลักสูตร
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ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
10
อุปกรณ์อบชุบทางความร้อน
10 เครื่อง
11
เครื่องทดสอบปริมาณส่วนผสมทางเคมีในวัสดุ
2 เครื่อง
12
เครื่องทดสอบแรงดึง ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง
13
เครื่องทดสอบการดัดโค้ง
3 เครื่อง
14
เครื่องทดสอบแรงกระแทก
1 เครื่อง
15
เครื่องทดสอบการคืบตัว
1 เครื่อง
16
เครื่องตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง (UT)
7 เครื่อง
17
เครื่องตรวจสอบโดยใช้สนามแม่เหล็ก (MT)
4 เครื่อง
18
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยสารละลายแทรกซึม (PT)
4 เครื่อง
19
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยกระแสไฟลวน (ET)
2 เครื่อง
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)
2 เครื่อง
20
21
อุปกรณ์ตรวจสอบโดยใช้สายตา (VT)
4 เครื่อง
22
อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยคลืน่ อะคูสติก (AE)
2 เครื่อง
23
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณอะคูสติก (Vector Signal Analyzer)
2 เครื่อง
24
เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
20 เครื่อง
25
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนระบบ Digital
2 เครื่อง
26
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยแผ่นร้อน
1 เครื่อง
27
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยอินฟราเรด
1 เครื่อง
28
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยเลเซอร์
2 เครื่อง
29
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
2 เครื่อง
30
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน
1 เครื่อง
31
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยคลื่นแม่เหล็กความถี่สูง
1 เครื่อง
32
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยลวดความต้านทาน
1 เครื่อง
33
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยการเหนีย่ วนา
1 เครื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ทรัพยากรที่สนับสนุนในการเรียนการสอน จาเป็นต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น
รวมถึงทดแทนทรัพยากรเดิมที่เสื่อมสภาพไป โดยอาศัยการสารวจความต้องการใช้ทรัพยากร ทั้งจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
แนวโน้มงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมการเชื่อม แล้วนามาประเมินด้วยการให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ หรือเร่งด่วนในการจัดหา
โดยแผนการจัดหาทรัพยากรในด้านต่างๆ เป็นดังนี้
แผนการจัดหาประจาปี
รายการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2554
2555
2556
2557
2558
1. การจัดหาตาราเพิ่มเติม
3
3
4
4
5
2. การจัดหาวารสารเกี่ยวข้องกับงานเชื่อมเพิ่มเติม
1
1
2
2
2
3. การจัดหาเอกสารมาตรฐานงานเชื่อมเพิ่มเติม
3
3
4
4
5
4. ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบงานเชือ่ มและ Simulation
1
1
1
5. การจัดหาเครื่องเชื่อมขั้นสูง
1
2
6. การจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง
1
2
2
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7. จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยเพิม่ เติม
1
1
1
8. จัดสร้างห้องค้นคว้าเฉพาะทางการเชื่อม
1
1
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาก้าวทันต่อ 1.ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีการ -ปริมาณการค้นคว้าเอกสาร หรืองานวิจัย
ทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ สารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่นามาอ้างอิง
เพื่อให้ได้ทราบถึงทฤษฎีและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
2.จัดหาหนังสือ วารสาร ตาราใหม่ๆ ที่ -ความสัมฤทธิ์ของการตอบสนองความ
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรทุกภาค ต้ อ งการใช้ ห นั ง สื อ ต ารา หรื อ วารสาร
การศึกษารวบรวมไว้ เพื่อให้นักศึกษา ตามที่ได้มีการสารวจ
และคณาจารย์สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
3.จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ -จานวนข้อร้องเรียนด้านความไม่พร้อม
จาเป็นสาหรับการเรียนการสอนให้ทันต่อ ของโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของวงการ
การศึกษาระดับสากล
4.ทุ ก ภาคการศึ ก ษาจะมี ก ารจั ด การ -ประเมินผลตามแผนงานที่ตั้งไว้
สั ม มนาภายในภาควิ ช าอย่ า งน้ อ ยภาค
การศึกษาละ 4 ครั้ง สาหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์ ข องภาควิ ชาวิ ศ วกรรมอุ ต สา
หการ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุม /สัมมนา
ทั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็นวิทยากร
5.ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไป -ประเมินผลตามแผนงานที่ตั้งไว้
สั ม มนาและประชุ ม ทางวิ ช าการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
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มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ทตี่ ้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน และ
ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ในงานวิจัย การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปของการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเมื่อมีส่วนร่วมในผลงานด้านวิชาการ การ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมด้านเทคนิคเฉพาะทางพื้นฐานและชั้นสูง เพื่อให้มีความสามารถในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้ง
การอาจลดภาระงานให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านสนับสนุนการสอนการทาวิจัย
4.2.2 ในกรณี ที่ บุ ค ลากรไม่ ถ นั ด ในการเพิ่ ม พู น ความรู้ โ ดยผ่ า นการท าวิ จั ย ได้ ห น่ ว ยงานอาจสนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า ร่ วมงานกั บ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิต
เทคนิคต่างๆ วิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อข้างต้นไม่สามารถทาได้
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มุ่งเน้นให้คาแนะนาแก่นักศึกษาใน 1. จัดทาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา 1. ตรวจสอบความก้าวหน้าและสัมฤทธิผล
ด้านการเรียนการสอนและการทาวิจั ย แก่นักศึกษา และจัดให้มีผู้ช่วยสอนโดยมี ของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และ
อย่างถูกวิธี
ระบบการทบทวนและสอนเสริ ม ให้ แ ก่ ตรวจประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว ม ในการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา โดยการใช้ ค ณะกรรมการเป็ น ไปตาม
และอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งในระดับชาติ ข้อกาหนดของหาวิทยาลัย
และระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ให้ สามารถสร้ า ง
ความรู้ที่เท่าทันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้ง
ในและนอกประเทศได้
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม 2. จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การท า 2. ผลที่ ไ ด้ จ ากการสอบถามและการ
ในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็น กิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ เช่ น สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาจะน ามาพิ จ ารณาใน
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
กี ฬ าสั ม พั น ธ์ หรื อ การออกไปบ าเพ็ ญ คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า เพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆ
ปรับปรุง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
1. มีการสอบถามความพึงพอใจและความ 1. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มคี วาม
ต้องการของอุตสาหกรรมและปรับปรุงให้มี คาดหวังของผูใ้ ช้บัณฑิตของหลักสูตร
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันตาม
ความทันสมัยอยู่เสมอ
ลักษณะของอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตร
สามารถรองรับความแตกต่างเหล่านั้นได้ดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ 2. จัดให้มีการวัดผลและการสาเร็จ
2. ผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ แสดงให้
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม การศึกษาที่ชัดเจน และโจทย์วิทยานิพนธ์ เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาในการ
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจาก
อุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
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7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
X
X
X
X
X

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
X
X
X
X
X
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี X
X
X
X
X
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
X
X
X
X
X
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
X
X
X
X
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
X
X
X
X
X
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
X
X
X
X
X
ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
X
X
X
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
X
X
X
เต็ม 5.0
13. บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
X
X
X
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รบั เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ก.พ. กาหนด
X
X
X
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินผ่านเนื้อหาสาระ ของการเรียนการสอน ผ่านแผนการสอน ที่ควรเป็นลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึง
เนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆในเชิงวิเคราะห์และเน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบตั ิการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรม/เนื้อหา ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
การประเมินในระหว่างการเรียนการสอน พิจารณาจากการมอบหมายงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
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แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดย
การกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG
600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่
แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 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 or Pass grade from placement procedure)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับคว าม
ต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทา
โครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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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 projectfocussed and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will
equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage,
real communication not classroom practice.

PRE 651

การเกิดขึ้นของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติที่ได้มาของโลหะ
3 (3-0-9)
(Microstructural Evolution and Its Resultant Properties in Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอม ความบกพร่องในผลึก การแพร่ในโลหะแข็ง กระบวนการแข็งตัว การโตของผลึก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาค สมบัติทางกลและทางกายภาพของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ กับโครงสร้างทาง
จุลภาคของโลหะ แผนภาพสมดุล กลไกการสร้างความแข็งแรงของโลหะ กรณีศึกษาโลหะวิทยาทางกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็ก และนอก
กลุ่มเหล็ก
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 non-ferrous.
PRE 652 ปรากฏการณ์การถ่ายเทในโลหะวิทยาการผลิต
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Process Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการที่ว่าด้วยการไหลของของเหลว การถ่ายเทความร้อน และการแพร่ ตัวอย่างในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลห
การ การประยุกต์ใช้งานในกรรมวิธีทางโลหการ (กรรมวิธีทางความร้อน การชุบแข็งโดยเลเซอร์ การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะ การ
ปลูกผลึกเดี่ยว)
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).
PRE 747
ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปัญหา วิธีการนิยาม ปัญหา วิธีการกาหนดสมมุติฐาน การวิเคราะห์
สาเหตุรากเหง้า เทคนิคบางประการสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดสอบความมีนัยสาคัญ การวิเ คราะห์ความแปรปรวน การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์เชิงกายภาพและกลไก 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.
WEE 600 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก ฟิสิกส์ของการอาร์ก การไหลของความร้อนในงานเชื่อม โลหะวิทยา
งานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อม ความเค้นตกค้างและการบิดตัว 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.

WEE 640

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบและการจาลองแบบ
3 (3-0-9)
(Engineering Analysis for Design and Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนทางวิศวกรรม ความเค้นทางความร้อนและความเค้นตกค้าง การแตกหักและการล้า
เพื่อใช้ประยุกต์ในการออกแบบและจาลองสถานการณ์ในการเชื่อมและการผลิต เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการเรียนการสอน นักศึกษาจะต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจาลองวัสดุของแข็ง ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอเรนท์และไฟไนท์เอลิเมนต์ การใช้คาตอบแบบใกล้เคียงค่า
แม่นตรง และวิธีการเชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ความต้านทานความร้อน และความเค้นตกค้าง รวมถึงการแตกหักและการ
ล้า สามารถที่จะวิเคราะห์การออกแบบรอยเชื่อมต่อ และชิ้นส่วนการผลิตอย่างง่าย สามารถประยุกต์แบบจาลองอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์
กระบวนการเชื่อมและการผลิต
Principles of engineering analysis of heat flow. Thermal and residual stresses fracture and fatigue with applications to
design and simulation in welding and manufacturing. Upon satisfactory completion of the course, the student is expected to have a 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, ability to analyze simple designs of
welded joints and manufactured parts, ability to develop simple models to analyze welding and manufacturing processes.
WEE 610 มาตรฐานและข้อกาหนดในงานเชื่อม
3 (3-0-9)
(Welding Codes and Standards)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัญลักษณ์และมาตรฐานเบื้องต้นและการใช้งานสาหรับการเชื่อม สั ญลักษณ์และมาตรฐานสาหรับงานเอมและการต่อ
ประเภทอื่น ๆ แนวทางโดยทั่วไป สาหรับการใช้มาตรฐานงานเชื่อมของสมาคมการเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานโดยรวมที่
จัดทาขึ้นโดยสมาคมการเชื่อมแห่งอเมริกา สัญลักษณ์และมาตรฐานโดยรวมที่ใช้สาหรับถังความดันและท่อ หลักการทั่วไปของระบบ
คุณภาพงานเชื่อมของสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา และ มาตรฐานการระบบการจัดการจากองค์การมาตรฐานนานาชาติ อนุกรมที่
9000 และการใช้งานสาหรับการเชื่อซ่อม มาตรฐานโดยรวมของ สมาคมการเชื่อมแห่งอเมริกา อนุกรมที่ D1.1 กระบวนการและการประเมิน
ช่างเชื่อม มาตรฐานโดยรวมของ การสร้างถังรับแรงดันตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา ส่วนย่อยที่ 8 และ ส่วนย่อยที่
B31.1 กระบวนการและการประเมินช่างเชื่อมใน ส่วนย่อยที่ 9 มาตรฐานโดยรวมของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา อนุกรมที่ 1104 รวมถึง
กระบวนการเชื่อมและการประเมินช่างเชื่อม
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 9000. 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
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B31.1. Procedure and welder qualification per ASME Section IX. An overview of API 1104 . Procedure and welder qualification per API
1104.
WEE 620 ฟิสิกส์ของอาร์กในการเชื่อมขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Welding Arc Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทางกายภาพของการเชื่อมอาร์กเบื้องต้น การเกิดปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าและการอาร์ก การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า
คุณลักษณะของแรงดัน กระแส และความเสถียร แหล่งความร้อนในการเชื่อม การให้ความร้อน การกระจายความร้อน แรงและความดันใน
การอาร์ก อัตราการหลอมละลายและการส่งถ่ายโลหะของอิเล็กโทรด การเชื่อมแบบทิก (ลักษณะทางกายภาพของการอาร์ก การให้ความ
ร้อน การกาเนิดความร้อนและการกระจาย การใช้งาน) การเชื่อ มแบบลวดไส้ตันใช้แก๊สคลุม (การส่งถ่ายโลหะ ผลกระทบของจังหวะ
กระแสไฟฟ้า การใช้งาน) การเชื่อมฟลักซ์คอร์ การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (ใช้อิเล็กโตรดหลายตัว ประเภทของฟลักซ์) การเชื่อมแบบพลาสม่า (การ
บีบอัดในการอาร์ก การอารืกแบบส่งถ่ายและไม่ส่งถ่ายมวล) การคานวณอัตราการเติมเนื้ อเชื่อม (อัตราการเติม พี้นที่บริเวณแอ่งหลอม)
ผลกระทบของการส่งถ่ายความร้อน (การแผ่รังสี จุดศูนย์กลางความร้อน) 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.
WEE 621 กระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูง
3 (3-0-9)
(High Energy Density Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์ ลาอิเล็กตรอน พลาสมา และกระบวนการเชื่อมโดยใช้พลังงานความเข้มสูงอื่น ๆ การผลิตโดย
ใช้แสงเลเซอร์ คุณสมบัติของอนุภาคแสง/คลื่น ความสัมพันธ์เบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ของแสงกับวัสดุ การดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการ
กระตุ้น หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์ ประเภทของเลเซอร์ เลเซอร์ทั่วไป เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์ การสะท้อน
และการกระจายของแสง ลักษณะรูปร่างของเลนส์ การปรับปรุงพื้นผิวงาน กระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์ คุณลักษณะของลาแสงเลเซอร์
ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ 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.
WEE 622 การเชื่อมในสภาวะของแข็ง
3 (3-0-9)
(Solid State Welding)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเชื่อมโลหะในสภาวะของแข็งโดยเน้นกระบวนการและหลักการทางโลหะวิทยา การประยุกต์ใช้การเชื่อมในสภาวะ
ของแข็ง การยึดติดของอะตอม พลังงานอิสระบริเวณพื้นผิว พลังงานอิสระในการเชื่อม ข้อจากัดในการเชื่อมในสภาวะของแข็ง การแก้ไข
ข้อจากัดในการเชื่อม การเชื่อมเย็น การเชื่อมโดยการรีด การเชื่อมโดยใช้ความดัน การเชื่อมโดยใช้แรงเสียดทาน การเชื่อมโดยใช้คลื่นอัล
ตราโซนิค การเชื่อมโดยการแพร่ การเชื่อมโดยอาศัยการระเบิด การเชื่อมโดยอาศัยความต้านทาน ผลกระทบของการเปลี่ยนรูป การแพร่
สมดุลบริเวณหน้าสัมผัส
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
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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.
WEE 623 กระบวนการเชื่อมและระบบการควบคุมขั้นสูง
3 (2-3-6)
(Advanced Welding Processes and Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเชื่อมต่างๆ และกระบวนการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงระบบการควบคุม การประกันคุณภาพในการเชื่อม การควบคุม
กระบวนการ การเชื่ อ มในโลหะกลุ่ มเหล็ กและนอกกลุ่ มเหล็ ก ชนิ ดของวัสดุ แ ละพฤติ กรรมของวั สดุ ใ นขณะเชื่ อม หลักการจั ด การ
กระบวนการเชื่ อมด้วยระบบอัต โนมัติ โดยเฉพาะการเชื่อ มอาร์ ก การเชื่อ มอาร์กด้วยระบบอั ตโนมั ติเ บื้องต้น การพัฒ นาข้อ กาหนด
กระบวนการเชื่อมให้มีความคุ้มค่า การประเมินคุณภาพข้อกาหนดกระบวนการเชื่อม บันทึกการประเมินคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ของบุคลากรด้านงานเชื่อม
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.
WEE 624 การประสานพลาสติกและวัสดุผสมขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Plastics and Composites Joining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการต่อพอลิเมอร์และวัสดุผสมพอลิเมอร์ รวมถึงกระบวนการและวิธีการสาหรับการเชื่อมและการ
ประสานทางกล และการใช้วัสดุประสาน การประสานพลาสติกเบื้องต้น วิธีการโดยใช้ความร้อนภายในและภายนอก การเชื่อมโดยใช้โลหะ
แผ่นร้อน การเชื่อมโดยใช้แสงอินฟราเรด การเชื่อมโดยใช้แก๊สร้อน การเชื่อมโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก การเชื่อมโดยใช้การสั่นสะเทือน
การเชื่อมโดยใช้การโคจร การเชื่อมโดยการหมุน การเชื่อมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมโดยใช้การเหนี่ยวนา การเชื่อมโดยการใช้ความ
ต้านทาน
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
welding. Infrared welding. Hot gas welding. Ultrasonic welding. Linear Vibration welding. Orbital welding. Spin welding. Microwave
welding. Induction welding. Implant resistance welding.
WEE 625 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
(Special Topics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม และการควบคุม
กระบวนการเชื่อม
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using information date from published journal in
advanced welding automation and process controls.
WEE 630 การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทาลายสภาพ
3 (3-0-9)
(Nondestructive Testing of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้น วัตถุประสงค์ การใช้งานและส่วนประกอบเบื้องต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย การแปรผลการ
ตรวจสอบ ทบทวนวิธีการต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย การตรวจสอบด้วยอัตราโซนิก การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การ
ตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม การตรวจสอบด้ วยกระแสไหลวน และวิธีการอื่นๆ เช่น อะคูสติกอิมิสชั่น
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การตรวจสอบการรั่ว การสังเกตและวิธีการทางความร้อนการประยุกต์ใช้การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย ในการตรวจสอบรอยต่อ การควบคุม
คุณภาพกระบวนการและเกณฑ์การยอมรับหรือปฏิเสธ ทดลองปฏิบัติการใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาลายต่าง ๆ
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.

WEE 631

ทฤษฎีของคลื่นอัลตราโซนิก
3 (3-0-9)
(Theory of Ultrasonics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลื่นอัตราโซนิกในของแข็งและของเหลว เครื่องดาเนินคลื่นอัลตราโซนิกและระบบการทางานลักษณะทางกายภาพของ
คลื่นอัลตราโซนิก การประยุกต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิก หลักการเบื้องต้น การสั่นทางกล การสั่นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การยับยั้งและแรงใน
การสั่น ความถี่ธรรมชาติ ขอบเขตการตรวจสอบ ตัวแปรทางคุณภาพ การเกิดและการตรวจจับได้ของคลื่น ไพอิโซอิเล็กทริก สมการทาง
คณิตศาสตร์ของคลื่น การแพร่ของคลื่น เงื่อนไขขอบเขตการทางาน การสะท้อนและการส่งผ่านคลื่นในของเหลวและของแข็ง ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ การแบ่งเป็นชั้นของวัสดุ กฎของสเนลล์ และการหักเหของคลื่นบริเวณเหน้าสัมผัส คลื่นนา, คลื่นแผ่น และการประยุกต์ใช้ การอ้อม
และการกระจายของคลื่นโดยสิ่งกีดขวาง 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.
WEE 632 การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีขนั้ สูง
3 (2-3-6)
(Advanced Radiographic Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้น ส่วนประกอบพื้นฐานของภาพถ่ายรัวสีในอุตสาหกรรม คุณลักษณะของระบบการถ่ายภาพรังสีในลักษณะ
ระบบเชิงเส้น พารามิเตอร์ที่มีผลต่อภาพถ่ายรังสี การถ่ายภาพรัง สีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การถ่ายภาพรังสีระดับจุลภาค การโทโมกราฟี
โดยคอมพิวเตอร์ การเกิดรังสีเอ็กซ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าในรังสีเอ็กซ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรังสีเอ็กซ์กับวัสดุ
การเกิดภาพและฟิล์มที่ใช้กับสังสีเอ็กซ์ กราฟคุณลักษณะและการวิเคราะห์ความไวคอนทราส การเลือกค่าเอ็กโพเซอร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของภาพถ่ายรังสี ความสามารถในการตรวจจับและตัววัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสี การถ่ายภาพรังสีระดับจุลภาค การโทโมกราฟี
โดยคอมพิวเตอร์ ระบบเชิงเส้น รูปแบบระบบการถ่ายภาพรังสีในลักษณะระบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ระบบภาพถ่ายรังสี การโทโมกราฟี
โดยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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
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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.
WEE 633 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขัน้ สูง
3 (2-3-6)
(Advanced Ultrasonic Nondestructive Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการของการเกิด คลื่ น อั ลตราโซนิ ก ปฏิ สัมพั น ธ์ ของคลื่น อั ล ตราโซนิ กในโครงสร้ างวั สดุ ที่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
คุณลักษณะของคลื่นกับคุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ขนาดของความไม่ต่อเนื่องและความไม่สม่าเสมอของวัสดุ ปฏิสัมพันธ์ของคลื่นอัล
ตราโซนิคกับแสง หลักการของเทนเซอร์ การแพร่ของคลื่นอคูสติกในเนื้อวัสดุที่ไม่สม่าเสมอ สมการของคลื่นในรูปแบบเทนเซอร์สมการ
คริสตอปเฟล การแก้สมการ คริสตอปเฟล สาหรับวัสดุต่าง ๆ ปรากฏการณ์การไม่เป็นเนื้อเดียวกัน การโพลาไรซ์ของคลื่นและ สโลเนส
ไดอะแกรม การลดลงของคลื่น การแก้ไขการการเปลี่ยนทิศทาง ความหมายของพื้นผิว การสะท้อนและการส่งผ่านแบบไม่เป็นเส้นตรงของ
คลื่นบริเวณการแผ่กระจายของหัวตรวจจับแบบลูกสูบ 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 nonuniformity 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.
WEE 634 การวิเคราะห์การตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3 (2-3-6)
(Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น โดยเน้นวิธีการกระแสไหลวนของการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย การเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นอัลตราโซนิก การวิเคราะห์ทางเวกเตอร์เบื้องต้น สมการแมกซ์เวลล์ ผลที่เกิดกับผิวและความลึกในการแทรก
ซึมในวัสดุตัวนา แผนภาพความต้านทานของพื้นผิว แนวทางเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ความต้านทานของกระแสไหลวน แนวทางการวิเคราะห์
การทดสอบด้วยกระแสไหลวน การประยุกต์ใช้แผนภาพความต้านทายในการวิเคราะห์คุณลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวัสดุตัวนา
การประยุกต์ใช้เทคนิคไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์ 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.
WEE 635 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาลายขั้นสูง และ
ระบบตรวจสอบโดยไม่ทาลายแบบอัตโนมัติ
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using information date from published journal in
advanced NDT and NDT automation.
WEE 641 การออกแบบงานเชื่อมทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Welding Engineering Design)
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบที่ใช้ในการเชื่อมโครงสร้าง แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น การคานวณความแข็งแรงของงานเชื่อม ความ
แข็งแรงที่ยอมรับได้และขนาดรอยเชื่อมในมาตรฐานจากสมาคมการเชื่อมแห่งอเมริกา การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ ปริมาณของรอย
เชื่อมและการต่ออย่างง่าย การต่อแบบแข็งเกร็งและกึ่งแข็งเกร็ง การต่อฐาน การต่อคาน การต่อท่อ การออกแบบสาหรับรับแรงกระแทกและ
การสั่นสะเทือน ชิ้นส่วนที่รับแรงดึง ชิ้นส่วนที่รับแรงอัด ชิ้นส่วนที่รับแรงกด คานที่ผ่านการเชื่อมประกอบ ถังผิวหนาและท่อความดัน ฐาน
เครื่องจักร/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.

WEE 642

การวิเคราะห์การใช้งานในโครงสร้างงานเชื่อม
3(3-0-9)
(Fitness-for-Service of Welded Structure)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ การขึ้นรูป การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย ลักษณะการแตกหักและแนวคิดความวางใจได้
เพื่อสร้างโครงสร้างงานเชื่อมให้เหมาะสมกั บวัตถุประสงค์โดยรวม แนวทางการจัดการที่เหมาะสม ความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ การ
ประเมินการเสียหายจากแรงดึงทั่วไป การประเมินการเสียหายจาการแตกร้าว การประเมินการเสียหายจากการยืด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการแตกหักแบบเหนียวต่าง ๆ การประเมินจุดวิกฤตของการแตกหัก ผลิกระทบของความเค้นตกค้างและการบิดตัว แผนการควบคุม
การแตกหัก การประเมินจุดวิกฤตทางวิศวกรรม การประเมินภาระสาหรับการล้าและคุณสมบัติของวัสดุ จุดกาเนิดของการแตกโดยการล้า
การแพร่ของรอยแตกจากการล้า การออกแบบเพื่อป้องกันการล้า การวิเคราะห์การล้าแบบภาระไม่แน่นอน กรณีตัวอย่าง ด้านความเหมาะสม
ในการใช้งานของโครงสร้างงานเชื่อม
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 assessmentgeneral yielding. Failure assessment-brittle fracture. Failure assessment-ductile fracture. Relationship between various fracture.
Toughness parameters. Fracture assessment criteria. Effect of residual stresses and distortion. Fracture control plans. Engineering critical
assessment. Fatigue assessment-loading 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.
WEE 645 หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านการออกแบบรอยเชือ่ มขั้นสูง และการจาลอง
แบบ
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using information date from published journal in
advanced welding design and simulation.
WEE 650 โลหะวิทยางานเชื่อม 1
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้งานลักษณะทางกายภาพทางโลหะวิทยาสาหรับลักษณะการเย็นตัวทางกลที่ไม่สมดุลซึ่งเกิดในงานเชื่อม ขอบเขตใน
การเชื่อมแบบหลอมเหลว ขอบเขตในการเชื่อมในสภาวะของแข็ง หลักการแข็งตัวของงานเชื่อม บริเวณการหลอมเหลวและบริเวณทีไม่มี
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การผสม บริเวณกึ่งหลอมเหลวของบริเวณกระทบร้ อน การจัดประเภทของรอยบกพร่องในงานเชื่อมและความไม่ต่อเนื่อง การแตกขณะ
แข็งตัวของงานเชื่อม การแตกบริเวณกระทบร้อน และเนื้อเชื่อม ปรากฏการณ์แตกในสภาวะแข็งตัว การแตกเนื่องจากไฮโดรเจน การ
ทดสอบความสามารถในการเชื่อม คุณลักษณะการไหลและการแทรกซึมของโลหะเชื่อม ผลของก๊าซ/โลหะและการเกิดสิ่งเจือปน
Application of physical metallurgy principles to nonequilibrium thermo-mechanical conditions associated with welding.
Chemical reactions in the welding zone. Regions of a fusion weld. Regions of a solid-state weld. Weld solidification principles. The weld
fusion boundary and unmixed zone. The partially melted zone. The heat affected zone. Classification of weld defects and discontinuities.
Weld solidification cracking. HAZ and weld metal liquation cracking. Solid-state cracking phenomena. Hydrogen-induced cracking.
Weldability testing. Weld metal fluid flow and penetration characteristics. Gas/metal reactions and porosity formation.

WEE 651

โลหะวิทยางานเชื่อม 2
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาโลหะวิทยาและการเชื่อมเหล็กกล้าที่สามารถแปรรูปได้ ความสาคัญของเหล็กกล้าและความสามารถในการขึ้นรูป
เฟสไดอะแกรมของเหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอยในเหล็กกล้าและความสามารถในการชุบแข็ง กระบวนการผลิตเหล็กกล้า โครงสร้างจุลภาค
สร้างบริเวณโลหะเชื่อม โครงสร้างจุลภาคบริเวณกระทบร้อน การเสียหายในเหล็กกล้า การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน , โลหะเติม การเชื่อม
เหล็กกล้าคาร์บอน ความยากและข้อบกพร่อง ไฮโดรเจนในเหล็กกล้าและการวัดปริมาณ การแตกเนื่องจากไฮโดรเจน และการเสียหายใน
รอยเชื่อม การเชื่อมเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โลหะเติม ความสามารถในการเชื่อม การทดสอบความสามารถในการเชื่อมสาหรับการแตก
เนื่องจากไฮโดรเจน เทคนิคการวิเคราะห์การเสียหายในการเชื่อม
Study of the metallurgy and welding of transformable steels. Introduction. The importance of steel and its fabricability.
Review of iron-iron carbide phase diagram. Alloying elements in steel and hardenability. TTT diagrams. CCT diagrams. Steel
processing. Steel microstructures. Properties of steel microstructures. Solidification. Peritectic reaction and WM microstructure. Weld
pool convection and evaporation. Weld HAZ microstructures. Fracture mechanisms in steels. Welding carbon steel filler metals. Welding
carbon steel. Difficulties and defects. Hydrogen in steel and measurement. Hydrogen induced cracking (HIC) and failures in welds.
Welding high strength low alloy steels filler metals. Weldability. Weldability testing for hydrogen cracking. Weld failure analysis
techniques. Chemical heterogeneity in the fusion zone.
WEE 652 โลหะวิทยางานเชื่อม 3
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย และนิเกิลและโคบอลซูเปอร์อัลลอย
การต่อพอลิเมอร์และวัสดุผสมพอลิเมอร์ คุณลักษณะของโครงสร้างงานเชื่อมในสเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย และนิเกิลซูเปอร์อัลลอย สเตน
เลสเบื้ อ งต้ น เฟสไดอะแกรม เหล็ ก -โครเมี ย ม, เหล็ ก -โครเมี ย ม-คาร์ บ อน และ เหล็ ก -โครเมี ย ม-นิ กเกิล โลหะวิ ท ยางานเชื่ อ มและ
ความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสเฟอร์ริติค โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสมาร์เทนซิติค โลหะ
วิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสออสเตนนิติค โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสดู
เพล็กว์ โลหะวิทยางานเชื่อมและความสามารถในการเชื่อมของสเตนเลสที่ชุบแข็งโดยการสร้างนิวเคลียสเทียม การเชื่อมต่อกับสเตนเลส
พฤติกรรมการกัดกร่อนของงานเชื่อมสเตนเลส โลหะวิทยางานเชื่อมของนิเกิลอัล ลอย ความสามารถในการเชื่อมของนิเกิลอัลลอย โลหะ
วิทยางานเชื่อมของคอปเปอร์อัลลอย ความสามารถในการเชื่อมของคอปเปอร์อัลลอย โลหะวิทยางานเชื่อมของอะลูมิเนียม การทดสอบ
ความสามารถในการเชื่อมของไทเทเนียมอัลลอย การเลือกใช้อัลลอย

37
Welding metallurgy and weldability of stainless steels, aluminum alloys, and nickel- and cobalt-based superalloys; joining
of polymers and polymer-based composites. Characterization of weld structures in stainless steel, aluminum alloys, and Ni-base
superalloys. Introduction to stainless steels. Fe-Cr, Fe-Cr-C, and Fe-Cr-Ni phase 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 precipitationhardened 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 Cu-base alloys.
Welding metallurgy of aluminum alloys. Weldability of aluminum alloys. Physical metallurgy of titanium alloys. Weldability of titanium
alloys. Alloy selection.

WEE 653

การทดสอบความสามารถในการเชื่อม
3 (3-0-9)
(Weldability Test)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะวิทยาในวัสดุทั่วไปและวัสดุพิเศษ การเลือกใช้กระบวนการเชื่อม การทดสอบวัสดุทางกล การทดสอบวัสดุทางเคมี
การทดสอบวัสดุเติมในรอยเชื่อม การทดสอบปริมาณไฮโดรเจนจากวัสดุเติม การทดสอบการสึกหรอของรอยเชื่อมพอกผิวแข็ง และการ
ทดสอบพิเศษอื่นๆ 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.
WEE 655 หัวข้อพิเศษ 4
3 (3-0-9)
(Special Topic IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อพิเศษที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูลจากวารสาร ในด้านโลหะวิทยางานเชื่อมขั้นสูง
Teaching special topics which are of current interest, with emphasis on using information date from published journal in
advanced welding metallurgy.
WEE 690 สัมมนา
1 (0-2-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นการเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยของนักศึกษา และบุคคลผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญจากภายนอก ซึ่ง
งานวิจัยอาจจะเป็นงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรืออาจจะเป็นปัญหาต่าง ๆ สาขาวิศวกรรมการเชื่อม
Presentations and discussion by graduate students and involved outside speaker on Thesis research and Current problems
in Welding Engineering
WEE 692 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์จะต้องลงทะเบียนในการทางานวิจัย และค้นคว้าด้วยตนเองในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมภายใต้
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร นักศึกษาจะต้องทาการเขียนวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์
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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.
WEE 693 ค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความรู้และการทางานวิจัยขนาดเล็กเกี่ยวกับวิศวกรรมการเชื่อมของนักศึกษา โดยที่หัวข้อและ
กรณีศึกษาจะได้รับความเห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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.

