จานวนหน่วยกิต

ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการเชื่อม
Master of Engineering Program in
Welding Engineering Technology
ประวัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การเชื่อม ได้รับ การออกแบบมาเพื่อให้ ผู้สาเร็ จการศึก ษามี ความรู้ใน
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม) และสามารถ
สอบรั บ วุ ฒิบั ต รวิช าชีพ วิศ วกรรมการเชื่อมระดั บ สากล (International
Welding Engineer: IWE) จากสถาบั น การเชื่ อ มสากล (International
Institute of Welding: IIW) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 56 ประเทศทั่วโลกอาทิ
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี
มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย เป็นต้น
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม)
: Master of Engineering
(Welding Engineering Technology)

ความสาคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาทางด้ า นวิ ช าชี พ ในระดั บ
เชี่ยวชาญ การศึก ษาวิจั ยในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี วิ ศวกรรมการเชื่อม
ตลอดจนยกระดั บการศึก ษาของนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล

พั ฒ นาความรู้ ด้ านวิศวกรรมการเชื่อมให้ ก้าวหน้า อย่ างต่ อเนื่องทั้ งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบคิดเป็นทาเป็น สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ จากการศึก ษาและ
วิ จั ย มา ให้ ส ามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องประเทศไทยเองได้ เพื่ อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ

รวมตลอดหลักสูตร

48

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ

30

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

18

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

18

หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แผนการศึกษา

1.เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกร และนักวิชาการเฉพาะทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมการเชื่อม ในระดับปริญญาโท ให้มีความรู้ความสามารถทั้ ง
ทางด้ า นทฤษฎี และมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ในระดั บ เชี่ ยวชาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากล

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 2
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2.เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศ ในด้านเทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมการเชื่อม ของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคอุ ต สาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ ด้วยการลดการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ แต่
ส่งออกผู้เชี่ยวชาญและชานาญการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ไปสู่ภูมิภาคและระดับสากล
3.เพื่อการวิจัย พัฒนา และการปรับปรุงเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ที่
มีอยู่ให้ดียิ่งขึน้ โดยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
4.เพื่อเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
เชื่อมในระดับสากลแก่สังคม องค์กรและหน่วยงานที่ต้ องการ ทั้งภาค
การศึกษาและอุตสาหกรรม
5.เพื่อผลิ ตบั ณฑิ ตให้มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เข้าใจวัฒนธรรม เข้าใจกระแสโลกาภิวัตน์ มีมนุษยสัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1

รศ.บรรเลง ศรนิล
Prof.Dr.-Ing.Fritz Hartung

รศ.ตรีเนตร
ยิ่งสัมพันธเจริญ
รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์

อาจารย์สุรพิชญ์ ทับเที่ยง

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ค.อ.ม. (เครื่องกล)
Dipl. Ing.(M.Eng.)
Dr.-Ing.(Mechanical)
Special field: Materials Technology.,
Metallurgy and Welding
Dipl-Ing. (M.Eng.)
วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม)
อส.บ. (เทคโนโลยีการเชื่อม)
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์)

จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
รหัสแรกเข้า
2557

อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
ชั้นปี
1

จานวน
15

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมการเชื่ อ ม สาขาวิ ช าวั ส ดุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ หรือด้วยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การเชื่อม
วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลา จันทร์-ศุกร์
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
สถานที่ตั้งและห้องปฏิบัติการ
ชั้น 1 อาคาร 69 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส
1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อม
2. ห้องประลองการทดสอบวัสดุ
4. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบงานเชื่อม
6. ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยางานเชื่อม

1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมการเชื่อม
2. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม นักวิเคราะห์และวางแผน
งานวิจัย
3. ครู อาจารย์
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการเชื่อม
รายชื่อวิชาเฉพาะทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
การเชื่อมและกระบวนวิธีทเี่ กี่ยวข้อง
โลหะวิทยาการเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็ก
การออกแบบโครงสร้างงานเชื่อมรับภาระวัฏจักรและถังอัด
ความดัน
ระบบประกันคุณภาพในงานเชื่อม
การทดสอบโดยไม่ทาลาย
กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
โลหะวิทยาเคมีและกายภาพ
โลหะวิทยาการเชื่อมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
การออกแบบงานเชื่อมรับภาระสถิตย์
การวิเคราะห์การสร้าง-ซ่อม และความเสียหายในงานเชื่อม
การออกแบบถังอัดความดันตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพงานเชื่อมสากล
การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
การทดสอบโดยไม่ทาลายในระดับพืน้ ผิว
การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
การทดสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี

ความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพและสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1) สถาบันการเชื่อมสากล (Welding Institute of Thailand: WIT)
ซึ่งเป็น ตัวแทนจาก International Welding Institute: IIW ใน
ประเทศไทย
2) สถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส

การติดต่อ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพ 10800
โทร.02-5552000 ต่อ 6406

