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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Manufacturing Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Manufacturing Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Eng. (Manufacturing Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมการผลิต
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมม-ี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 255….
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริญ ญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรือนักวิจัย
8.2 อาจารยในสถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชนตําแหนงตางๆ เชน วิศวกรการผลิต วิศวกรฝายวิจัยและ
พัฒนา วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรผูควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรฝายขาย วิศวกร
โครงการ วิศวกรฝายบริการ เปนตน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการ ผูออกแบบกระบวนการการผลิต เปนตน ที่เกี่ยวของ
กับงานภาคการผลิต และอุตสาหกรรม
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายศิวกร
อางทอง

2 นายกิตติพงษ
กิมะพงศ
3 นายศิริชัย
ตอสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

Ph.D. (Materials Engineering)
ผูชวย
ศาสตราจารย

M. Eng. (Advanced Manufacturing
Technology)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต)
Ph.D. (Advanced Materials Science and
ผูชวย
Production Systems Engineering)
ศาสตราจารย
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต)
D. Ing. (Engineering Design)
ผูชวย

ศาสตราจารย

วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต)

2

สําเร็จจาก

ปที่จบ

Northumbria University, Newcastle,
United Kingdom
University of South Australia, South
Australia, Australia
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Niigata University, Niigata, Japan
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Aachen University of Technology ,
Aachen, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูง
ทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและยอม ซึ่งตองใชความรูเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูขั้นสูง การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม รวมถึง
การถ า ยทอดความรู แ ละการปรั บ ใช เ ทคโนโลยี จ ากภายนอกเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาคการผลิ ต
ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจน
ในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) และการเตรียมรับการเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558
สํา หรั บวิ ศ วกรรมการผลิต เป น ศาสตร ที่เ กี่ย วขอ งกั บวิ ศ วกรรมศาสตร เทคโนโลยีแ ละ
วิทยาศาสตร จึงเปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําใหตองมี
การพัฒนาความรูทางดานวิศวกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถ
บูรณาการความรูดานวิศวกรรมการผลิตและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูที่เขมแข็งและทําใหประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองและแขงขันทางการคาในตลาดโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งของภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและความต อ งการพึ่ ง พา
เทคโนโลยี ต นเองก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ความสํ า คั ญ ขององค ค วามรู แ ละ
การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สงผลคุโณปการตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง
การบริหารจัดการทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอม การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคง
ใหกับทั้งประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอ
สัง คมและวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จะช ว ยพั ฒ นาประเทศในรู ป แบบที่ ยั่ งยื น และ
เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเรียนใหมี
ศักยภาพแขงขันไดในระดับสากลเพื่อสอดรับการเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน
การเคลื่อนที่ของวิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ไดถูกพัฒนา
จากการสอบถามความคิดเห็นจากศิษยเกา นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในปจจุบัน รวมถึงคณาจารยของ
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หลักสูตร รวมถึงไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูเ ชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานวิศวกรรมการผลิ ต และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรูทางวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
จําเปนตองมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตนี้ ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตอปญหาของงานทางดานวิศวกรรม
การผลิตและการประยุกต โดยเนนการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานกระบวนการผลิต การ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ เศรษฐศาสตร อุ ต สาหกรรม และสามารถประยุ ก ต
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมการผลิตไดอยางหลากหลาย เชน พลังงาน พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอม วัสดุ
เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันดานการผลิตเพื่อสงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและ
ความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เปนหลักสูตรที่มุงเนน
งานวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ
และสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคั ญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อให
วิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมการผลิ ต ตระหนั ก ถึ ง ความรั บผิ ด ชอบต อสัง คมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามแผนทําวิจัยรวมอุตสาหกรรม 2 วิชา ไดแก 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดลอมและการจัดการ และ04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลําดับ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
กํ า หนดอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของภาควิ ช า ประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจาก
ภาควิชาอื่นหรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มีความรู มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก
มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพื่อตอบสนองตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 มี ค วามรู ความเข า ใจในวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง สามารถประยุ ก ต แ ละ
พิจารณาผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมการผลิต
1.2.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
องคความรู เพื่อสรางองคความรู และสามารถบูรณาการในศาสตรที่เกี่ยวของได หรือ
เพื่อพัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกตความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่ง ขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ
แกไขปญหาในดานตางๆ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองตอการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงาน

-

-

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและวิจัย
-

กลยุทธ
ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
พัฒนาหลักสูตร โดยมีพนื้ ฐาน
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ระดับสากล
สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐหรือ
มหาวิทยาลัยทีเ่ นนวิจัย
สนับสนุนการฝกอบรมดาน
การเรียนการสอน
การประเมินผล และวิชาชีพอื่นๆ
สนับสนุนการทํางานวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยั

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายงานผลการประเมินการ
ใชหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง
จํานวนงานวิจยั รวมกับ
หนวยงานภายนอก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒจิ าก
เครือขายหรือหนวยงาน
ภายนอกที่มีสว นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

- จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร
ตอที่ประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ เพิ่มขึ้น
- จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรือดูงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

...

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเปน ระบบทวิ ภ าค ข อกํ า หนดต า งๆ เปน ไปตามข อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลา
ศึกษาไมนอ ยกว า 8 สัปดาห โดยใหเพิ่ม ชั่วโมงการศึกษาในแต ละรายวิชาใหเท ากับภาค
การศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุและโลหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือ
เทียบเทา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิ ต อุ ตสาหการ หรื อเที ย บเท า อาจมีพื้น ฐานการเรีย นรูใ นหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต อุตสาหการ
หรือเทียบเทา จําเปนตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิต ซึ่งรายวิชาดังกลาวนี้ สาชาวิชา
วิศวกรรมการผลิตจะจัดใหมีการเรียนการสอนในปการศึกษาแรกเขา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
คาดวาจะจบการศึกษา
20
20
20
20
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
คาสนับสนุนการศึกษา
4,500,000 4,700,000 4,900,000 5,100,000
คาบํารุงการศึกษา
6,750,000 7,050,000 7,350,000 7,650,000
คาลงทะเบียน
5,400,000 5,640,000 5,880,000 6,120,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000 17,390,000 18,130,000 18,870,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
550,000 572,000 594,880 618,675
2. คาใชจายดําเนินการ
8,623,125 8,968,050 9,326,772 9,699,843
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 4,662,000 4,869,200 5,076,400 5,283,600
รวม (ก)
13,835,125 14,409,250 14,998,052 15,602,118
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ข)
400,000 420,000 440,000 460,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125 14,829,250 15,438,052 16,062,118
จํานวนนักศึกษา
225
235
245
255
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
63,267
63,103
63,012
62,989
รายละเอียดรายรับ

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2559
643,422
10,610,000
5,490,800
16,222,059
480,000
480,000
16,702,059
265
63,027

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

8

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออกได
เปน 2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจยั รวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกในกลุมวิชา
6 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผาน
เกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมดิ งั นี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
XX –X X X – X X X
12 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7–8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
X (X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Research Technique in Engineering
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Manufacturing System 1
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Physical Metallurgy
04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Metal Forming Technology
1.2 รายวิชาบังคับ 1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-6)
Manufacturing Engineering Seminar
หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต แบบไมนับ
หนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผานเกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)

สําหรับนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต อุตสา
หการ หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางดานวิศวกรรมการผลิต ในรายวิชาดังตอไปนี้
04-411-204
04-414-301
04-414-303

กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
โลหะวิทยาวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
การออกแบบแมพิมพปมขึน้ รูปโลหะ
Press Tool and Dies Design

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

การกําหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานดังกลาว สามารถอยูนอกเหนือจากรายวิชาที่กลาวในขางตน
ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกําหนดรายวิชาเรียนใหกับนักศึกษาเปน
รายบุคคล
สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานเหลานี้ไมนับเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และนักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
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2. หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 รายวิชาเลือกจะตองเปนรายวิชาที่มีรหัสรายวิชา ในตําแหนง 3 ตัวหลัง (ของรหัสรายวิชา 8 ตัว)
ตั้งแต 600 ขึ้นไปเทานั้น จึงจะนับเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
2.2 สําหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1 หรือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ขอ 2.4) ไมนอย
กวา 9 หนวยกิต
2.3 สําหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2 หรือ แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกดังนี้
2.3.1 ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ขอ 2.4)
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2.3.2 ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในแผนทําวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม (ขอ 2.5) ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
2.4 รายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และหนวยกิตวิชามีดงั นี้
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 18 หนวยกิตจากกลุมวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 12 หนวยกิตจากกลุมวิชา รายวิชาตอไปนี้
2.4.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology)
04-421-604 ระบบการผลิตชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Manufacturing System 2
04-421-605 คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-6)
ทางวิศวกรรม
CAD for Engineering Product Design
04-421-606 การวิเคราะหดว ยคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ
3(2-2-6)
คอมพิวเตอรชว ยในการผลิต
CAD/CAM Analysis
04-421-607 เครื่องมือกลชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Machine Tools 1
04-421-608 เครื่องมือกลชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Machine Tools 2
04-421-609 กลยุทธการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Strategy
04-421-610 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
Total Quality Management
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04-421-611 การควบคุมและการวางแผนโครงการในการผลิต
Project Planning and Control in Manufacturing
04-421-612 การประเมินคาเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง
Advanced Manufacturing Technology Evaluation
04-421-613 หุนยนตอุตสาหกรรม
Industrial Robots
04-421-614 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการผลิต
Special Topic in Manufacturing Technology
2.4.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)
04-422-602 กระบวนการตัดเฉือนวัสดุชนั้ สูง
Advanced Materials Machining Processes
04-422-603 โลหะวิทยาการเชื่อม
Welding Metallurgy
04-422-604 การออกแบบการทดลองสําหรับเทคโนโลยีวัสดุ
Design of Experimental for Materials Technology
04-422-605 วิศวกรรมพื้นผิว
Surface Engineering
04-422-606 การแข็งตัวของวัสดุ
Solidification of Materials
04-422-607 เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
Iron and Steel Making Technology
04-422-608 วัสดุพอลิเมอรและการใชงาน
Polymeric Materials and Applications
04-422-609 การผลิตเซรามิกส
Ceramic Processing
04-422-610 วัสดุผสมและการใชงาน
Composite Materials and Applications
04-422-611 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีวสั ดุ
Special Topic in Materials Technology
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

2.4.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Technology)
04-423-602 การวิเคราะหความเคนโดยการจําลองไฟไนตเอลิเมนต
Finite Elements Modeling for Stress Analysis
04-423-603 ไตรบอรโลยีในงานโลหะ
Tribology in Metalworking
04-423-604 ทฤษฎีการตัดปาดผิว
Metal Removal Theory
04-423-605 การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ
Failure Analysis of Materials
04-423-606 วิศวกรรมแมพิมพชั้นสูง
Advanced Die Engineering
04-423-607 การออกแบบเครื่องมือกล
Machine Tool Design
04-423-608 การออกแบบชิ้นงานความเที่ยงตรง
Design of Precision Engineering
04-423-609 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรม
Instrumentation and Measurements
04-423-610 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
Special Topic in Metal Forming Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

2.5 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-421-702 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมการผลิต
4(0-40-0)
Industrial Internship in Manufacturing Engineering
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
4. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-421-701 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ เรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงานวิศวกรรม
3
3
0
6
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
3
3
0
6
04-4xx-xxx วิชาเลือก
3
3
0
6
04-4xx-xxx วิชาเลือก
3
3
0
6
รวม
12
12
0
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชัน้ สูง
04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชั้นสูง
04-4xx-xxx วิชาเลือก
04-4xx-xxx วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ทฤษฎี
3
3
3
3
12

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-421-701 วิทยานิพนธ
04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต*
รวม

หนวยกิต
6
1
6

ทฤษฎี
0
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
3
6
3
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-421-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6
6

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
0
18

* ไมนับหนวยกิต (Audit)
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ เรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงานวิศวกรรม
3
3
0
6
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
3
3
0
6
04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต*
1
0
3
6
04-4xx-xxx วิชาเลือก
3
3
0
6
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1
1
0
2
รวม
10
10
3
26
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชัน้ สูง
04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชั้นสูง
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-4xx-xxx วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
1
3
10

ทฤษฎี
3
3
1
3
10

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
2
0
6
0
20

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-421-702 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมการผลิต
04-421-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
4

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
40
0

6
10

0
0

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-421-701 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6
6

ทฤษฎี
0
0

* ไมนับหนวยกิต (Audit)

16

0
40

18
18

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
0
18

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Research Technique in Engineering
การเลื อ กหั ว ข อ วิ จั ย โอกาสความเป น ไปได แ ละข อ จํ า กั ด ของงานวิ จั ย การกํ า หนด
วัตถุประสงคและขอบเขตของงานวิจัย การสํารวจเอกสาร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบ
การทดลอง การใช เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร คุ ณ ภาพสู ง ในการตรวจสอบและ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล การอ า งอิ ง เอกสาร รู ป แบบการทํ า วิ จั ย และการจั ด ทํ า รู ป เล ม วิ จั ย
แนวทางการนําเสนอขอมูล
Research topic selection, feasibility and limitation of a research work, objective and
outline of a research work, literature review, assumption and experimental design, data
examination and analyze using a high quality instrument, references, thesis format and
performance, introduction to a good presentation
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Manufacturing System 1
หลั ก การเบื้ อ งต น ของกระบวนการผลิ ต แบบต า งๆ ระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ระบบขนถายในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพในกระบวน
การผลิต ระบบสนับสนุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตแบบสมัยใหม และ
ปรัชญาการผลิตแบบบูรณาการ
Fundamentals of manufacturing processes, automation production systems, material
handling systems, quality control in manufacturing process, modern manufacturing
systems, manufacturing support systems and computer intergrated manufacturing
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Physical Metallurgy
ทฤษฏี ก ารเกิ ด ดิ ส โลเคชั่ น และการทํ า ให เ กิ ด ความแข็ ง แรง การเกิ ด นิ ว เคลี ย สและ
จลนศาสตรการเติบโต การแพรในสารละลายของแข็ง พลาสติกซิตี้ ทวินนิ่งการเปลี่ยนรูป
และปฏิกิริยามาเทนซิติค การชุบแข็งเหล็กกลา การเปลี่ยนรูปถาวร ดวยการกระตุนดวย
ความรอน
Theories of dislocations in crystals and their roles in strength, nucleation and growth
kinetic, diffusion in solid solution, plasticity, deformation twining and martensitic
reaction, hardening of steel, thermally activated plastic deformation
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04-423-601

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Metal Forming Technology
ทฤษฎีพื้นฐานของการขึ้ น รู ปโลหะ
ความสัมพัน ธของความเคน ความเครี ย ดกับ
การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุนและแบบถาวร วิธีการวิเคราะหกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
ความสามารถในการขึ้ น รู ป ของโลหะ ข อ จํ า กั ด ในงานขึ้ น รู ป โลหะ และอิ ท ธิ พ ล
ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ ทฤษฎีและปฏิบัติในกระบวนการขึ้นรูปโลหะกอน และ
โลหะแผน เครื่องจักรขึ้นรูปโลหะ การคํานวณหาพลังงานและแรงในการขึ้นรูป
การเลือกอุปกรณในงานขึ้นรูปโลหะ
Fundamentals of metal forming theory, stress-strain relationships in elasticity and
plasticity, methods for analyzing metalworking processes, workability of metals,
individual constraints in metal forming and their influence on the forming process,
fundamentals of theory and practice of basic bulk metal and sheet metalworking
processes, presses, calculation of energy and loads in forming, selection of forming
equipment

04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-6)
Manufacturing Engineering Seminar
การคนควาขอมูลและการอภิปรายหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การเขียนเคาโครงงานวิจัย
การนําเสนอบทความวิจัย การจัดประชุม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
Litereature survey and discussion in manufacturing engineering topics, research
proposal writing, research article presentation, meeting and academic conference
04-411-204 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน กรรมวิธีในการเปลี่ยนรูปราง การตัด ขึ้นรูปดวยเครื่องกล
การตอประกอบ การตกแตงผิวสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพตลอดจนการ
ใชเครื่องจักรในการผลิต และตนทุนการผลิต
Theories and concepts of manufacturing processes such as forming, cutting, machining,
assembly, surface finishing, changing in physical properties of materials, machines in
manufacturing processes and manufacturing costs
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01-414-301 โลหะวิทยาวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Metallurgy
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงฟสิกสเคมีของโลหะโครงสราง
ของโลหะ การเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัติของโลหะผสม และไดอะแกรม
ของเหล็ก-เหล็กคารไบด กรรมวิธีทางความรอนของโลหะ
Equipment and tools in engineering metallurgy, chemical physics of metal, metal
structure, crystallization, deformation, alloy properties, the iron-iron carbide diagram,
and heat treatment process of metal
04-414-303 การออกแบบแมพิมพปมขึน้ รูปโลหะ
3(2-3-5)
Press Tool and Dies Design
การออกแบบแม พิ ม พ ตั ด โลหะแผ น การออกแบบแม พิ ม พ ตั ด การออกแบบแม พิ ม พ
แบบตอเนื่อง การออกแบบแมพิมพลากขึ้นรูป การเลือกวัสดุทําแมพิมพ เครื่องจักรใน
การขึ้นรูปโลหะ การปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะแผน ไตรบอโลยีสําหรับปมขึ้นรูปโลหะและ
การจําลองไฟไนตเอลิเมนตในงานแมพิมพโลหะแผน
Design of blanking and piercing die, bending die, progressive die, deep drawing die, die
material selection, metal forming machine, application on sheet metal forming, tribology
in metal forming and finite element-simulation in sheet metal forming
04-421-604

ระบบการผลิตชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Manufacturing System 2
วิชาบังคับกอน 04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
Prerequisite 04-421-602 Advanced Manufacturing System 1
การปรับปรุงกระบวนการผลิต การผลิตทันสมัย และระบบการประกอบ การวางแผน
กระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต และระบบ
การบํารุงรักษา การจําลอง การสรางโมเดลกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเซลลรวมทั้ง
การควบคุ ม การทํ า งานอั ต โนมั ติ ใ นอุ ต สาหกรรม การรวมระบบ การสะสมและ
การกระจายขอมูล บารโคด
Improvement of production processes, modern production and assembly systems,
manufacturing planning, control, quality and maintenance systems; simulation, modeling
production processes; cell design including control of industrial automation; system
integration, data collection and distribution, bar codes
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04-421-605

คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑทางวิศวกรรม 3(2-2-6)
CAD for Engineering Product Design
วิธีสรางแบบจําลองวัตถุ การสรางตาขายและการเตรียมการที่จําเปน สําหรับการวิเคราะห
CAE การจัดการระบบแฟมขอมูลสําหรับ CAD และ CAE การวิเคราะหเชิงกลและ
การจําลองดวย CAE การเปรียบเทียบระหวางผลจากการจําลองดวย CAE และผลจากการ
จําลองดวยวิธีมาตรฐาน
Object modeling methods, meshing and necessary preparations for CAE analysis file
system management for CAD and CAE, mechanical analysis and simulation using CAE,
comparisons between CAE simulation results and those using conventional methods

04-421-606

การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและคอมพิวเตอรชวยในการผลิต
CAD/CAM Analysis

3(2-2-6)

วิธีสรางแบบจําลองวัตถุ อุปกรณและซอฟตแวรสําหรับ CAD และ CAM การเชื่อมตอ
ระหวาง CAD และ CAM การรวม CAD และ CAM เขาในระบบการผลิต การวางแผน
ทางเดินวัสดุคมตัดที่ใชการควบคุมเชิงตัวเลข การสงถายขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องมือกลซีเอ็นซี การเตรียมการกอนผลิตจริงโดยใชขอมูลจาก CAD และ CAM
Object modeling methodsc, Hardware and software for CAD/CAM, CAD/CAM
interface CAD/CAM integration into manufacturing systems numerically-controlled tool
path planning, data transfer between a computer and CNC-machine tools, production
preparation using CAD/CAM data
04-421-607

เครื่องมือกลชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Machine Tools 1
เครื่ อ งกลในการผลิ ต ประเภทต า งๆ เช น เครื่ อ งมื อ กลในการขึ้ น รู ป แบบตั ด เศษและ
ไม ตั ด เศษ เครื่ อ งกลขึ้ น รู ป แบบตั ด เฉื อ น เครื่ อ งมื อ กลที่ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ยึ ด ตั ด ที่ มี รู ป ร า ง
แบบเรขาคณิ ต และไม เ ป น เรขาคณิ ต หลั ก การทํ า งานของโครงสร า งชิ้ น ส ว นต า งๆ
ในเครื่องมือกล เชน เครื่องเพรส เครื่องกัด เครื่องกลึง EDM และระบบการผลิตอัตโนมัติ
ตางๆ
Machines in manufacturing such as machine that produces and un-produce the scrap,
shearing machine, cutting machine that produce geometrical and ungeometrical cutting
shape, operating principles of structure parts of various machines such as pressing
machine, lathe machine, milling machine, EDM and automatic production systems
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04-421-608

เครื่องมือกลชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Machine Tools 2
วิชาบังคับกอน 04-421-607 เครื่องมือกลชั้นสูง 1
Prerequisite 04-421-607 Advanced Machine Tools 1
การออกแบบเครื่องมือกลสมัยใหม การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเครื่องมือกล
เพลาหัวเครื่องและระบบรางเลื่อน พลศาสตรของเครื่องมือกลและผลกระทบทางอุณหภูมิ
ชุดขับเคลื่อนและการควบคุมเครื่องมือกล ระบบควบคุมชนิดปรับตัวเอง CAD และ CAE
ในการออกแบบและการวิเคราะห แบบจําลองและการทดสอบแบบจําลองในการออกแบบ
เครื่องมือกล
Modern machine tool design, analysis and design of machine tool structures, spindle
units, and slide way systems, dynamics of machine tools and thermal effects, drives and
control of machine tools, adaptive control systems, CAD/CAE in design and analysis,
models and model testing in machine tool design

04-421-609

กลยุทธการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Strategy
การดําเนินการและการจัดโครงสราง การใชแหลงเงินทุนเพื่อประโยชนในการแขงขัน
การประเมินความเสี่ยง เทคโนโลยีการจัดการ การดําเนินการของโลก และปรากฏแนวทาง
ในแผนการดําเนินการ
Operation and organizational structures, use of financial resources for competitive
advantage, risk assessment, technology management, global operations, and emerging
trends in operating policy

04-421-610

การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
Total Quality Management
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวม รูปแบบการจัดการรูปจําลองของคุณภาพโดยรวม
การเริ่มตนเปลี่ยนระบบสูคุณภาพโดยรวม รูปแบบความสําเร็จที่มาจากคุณภาพโดยรวม
Basic concepts of total quality, a model management framework for total quality,
starting the change to total quality, three executive encyclopedia of total quality process
and technique, profile success through total quality
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04-421-611

การควบคุมและการวางแผนโครงการในการผลิต
3(3-0-6)
Project Planning and Control in Manufacturing
การจัดการโปรแกรมและโครงงาน กรณีศึกษาทางธุรกิจ เกณฑความสําเร็จของโครงงาน
โครงสรางและหนาที่ขององคกร วัฏจักรชีวิตของโครงงาน การวางแผนจัดการโครงงาน
การบริ ห ารความเสี่ ย ง หลั ก การข า ยงานพื้ น ฐาน ไดอะแกรมโนดและเลสเตอร
การพยากรณการไหลเวียนเงินสด
Project and program management, business case study, project success criteria,
organization structure and role, project life cycle, project management plane, risk
management, basic network principles, node and Lester diagram, cash flow forecasting

04-421-612

การประเมินคาเทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Manufacturing Technology Evaluation
การประเมินและการเลือกเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชั้นสูง นวัตกรรมการตีพิมพ วิธีการ
และการประยุกตและประสิทธิภาพการวัด การศึกษาการนํามาใช การแพรกระจาย และ
การประเมิ น ของเทคโนโลยี ใ หม ๆ กฎการจั ด การในการประเมิ น กระบวนการผลิ ต
กฎเกณฑ ก ารประเมิ น หลากหลายเชื่ อมโยงการวางแผนกลยุ ก ตข องธุ รกิ จ การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการวัด และการจัดการบัญชี
Evaluation and selection of advanced manufacturing technologies, innovation issues,
methods and applications and performance measurement, new studies on the adoption,
diffusion and evaluation of specific technologies, the manager's role in the evaluation
process, new multi-criteria evaluation methods linked to the strategic plan of the firm,
developments in performance measurement and management accounting

04-421-613

3(2-2-6)
หุนยนตอตุ สาหกรรม
Industrial Robots
การนําหุนยนตมาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม รูปแบบของหุนยนตในงานวิศวกรรม
การศึกษาการทํางานของหุนยนต รูปราง กลไก และจลนศาสตรของหุนยนต การออกแบบ
และการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนต ระบบการมองภาพ
Introduction to industrial robots, industrial robotic classification, robotic system,
geometries, mechanism, and kinetic of robot, design and planning of robotic motion,
vision system
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04-421-614

หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
Special Topic in Manufacturing Technology
หัว ขอพิ เศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต แนวคิดการวิจัย นัก ศึก ษาตองทํ าการคนคว า
และนําเสนองานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในสาขาที่เกี่ยวของ
Special topics related to manufacturing technology, research concepts of manufacturing
technology, publication of research papers

3(3-0-6)
04-422-602 กระบวนการตัดเฉือนวัสดุชนั้ สูง
Advanced Materials Machining Processes
การตัดเฉือนวัสดุขั้นสูงโดยใชเทคนิคการตัดเฉือนที่ใชพลังงานจากทางกล ทางเคมี ทาง
ไฟฟาเคมี ทางความรอน และแบบผสม หลักการตัดเฉือน อุปกรณและสวนประกอบของ
เครื่องจักร ตัวแปรตางๆ ในการตัดเฉือน การคํานวณหาอัตราการตัดเฉือน การประเมินคา
พื้นผิวของชิ้นงาน
Non-traditional machining processes for remove excess material removal by various
techniques involving mechanical, chemical, electrochemical, thermal and combinations
of these energies, principle of material removal, components of machine, parameters in
machining, calculation of material removing rate, work piece surface evaluation
04-422-603 โลหะวิทยาการเชื่อม
3(3-0-6)
Welding Metallurgy
กระบวนการเชื่ อ มหลอมเหลว การไหลของความร อ นในแนวเชื่ อ ม ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ น
แนวเชื่อม การไหลของของไหลและการระเหยของโลหะในการเชื่อม แนวคิดพื้นฐานใน
การแข็ ง ตั ว ของแนวเชื่ อ มโลหะ การเปลี่ ย นเฟสหลั ง การแข็ ง ตั ว คุ ณ ลั ก ษณะของเขต
ไดรับผลจากความรอน
Fusion welding process, heat flow in welding, chemical reaction in welding, fluid flow
and metal evaporation in welding, weld metal solidification concept, post solidification
phase transformation, characteristics of heat affected zone
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3(3-0-6)
04-422-604 การออกแบบการทดลองสําหรับเทคโนโลยีวัสดุ
Design of Experimental for Materials Technology
การทดลองเชิ ง เปรี ย บเที ย บแบบง า ย การทดลองป จ จั ย เดี ย วและการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน การออกแบบบล็อกสุม การออกแบบลาตินสแควรและการออกแบบที่เกี่ยวของ
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2
การบล็อกและคอนฟาวดในการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 การออกแบบเศษสวนเชิง
แฟกทอเรียลแบบสองระดับ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ การทดลองเชิง
แฟกทอเรียลกับปจจัยแบบสุม การออกแบบ Nested และการออกแบบ Split-Plot การสราง
แบบจําลองการถดถอยพื้นผิวผลตอบ
Simple comparative experiments, experiments with a single factor, randomized blocks,
latin squares and related designs, factorial designs, the 2k factorial design, blocking and
confounding in the 2k factorial design, two-level fractional factorial designs, three-level
and mixed-level factorial and fractional factorial designs, experiments with random
factors, nested and split-plot designs, response surface methods
04-422-605 วิศวกรรมพื้นผิว
3(2-2-6)
Surface Engineering
การเลือกกระบวนการทําความสะอาด วิธีการทําผิวสําเร็จ การเคลือบผิวและการเคลือบผิว
ดวยไฟฟา การเคลือบผิวในสุญญากาศ และสิ่งแวดลอมที่ถูกควบคุม การปรับปรุงพื้นผิว
การทดสอบและการวิเคราะหคุณลักษณะของผิวเคลือบและฟลมบาง วิศวกรรมพื้นผิวของ
โลหะเฉพาะอยาง
Selection of cleaning processes, finishing method, plating and electroplating, vacuum
and controlled atmosphere coating and surface modification, testing and characterization
of coating and thin film, surface engineering of specific metal
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04-422-606 การแข็งตัวของวัสดุ
3(3-0-6)
Solidification of Materials
กระบวนการการผลิ ต โลหะหลอมเหลว เคมี ก ายภาพของโลหะ เธอร โ มไดนามิ ก ส
ของโลหะ การเกิดนิ วเคลีย ส การแข็งตัวของโลหะที่เ ปนเหล็ ก การแข็งตั วของโลหะ
ที่ไมใชเหล็ก การแข็งตัวของพอลิเมอร การแข็งตัวของเซรามิกส การประยุกตการแข็งตัว
ของโลหะเพื่อปรับปรุงการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Liquid metal processing, physical chemistry of metal, thermodynamics of metal,
nucleation of metal, solidification of specific non-ferrous metal, solidification of
specific ferrous metal, an application of metal solidification for manufacturing
improvement in industries
04-422-607 เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
3(2-2-6)
Iron and Steel Making Technology
กระบวนการผลิ ต เหล็ ก กล า และการพั ฒ นา พื้ น ฐานการผลิ ต เหล็ ก กล า อั ต ราการ
เกิ ด ปรากฎการณ ปฏิ กิ ริ ย าการผลิ ต เหล็ ก และเหล็ ก กล า รู ป แบบการสกั ด การสกั ด
เหล็กกลา การผลิตและการใชแกสสําหรับการผลิตเหล็กและเหล็กกลา การปรับสมบัติ
โลหะหลอมเหลว รูปแบบการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
Steel making processes and their development, fundamental of steel making, rate of
phenomena, iron and steel making reaction, classification of refractory, steel making
refractory, production and use of industrial gases for iron and steel making, pretreatment of hot metal, classification of iron and steel making
04-422-608 วัสดุพอลิเมอรและการใชงาน
3(2-2-6)
Polymeric Materials and Applications
คุ ณ ลั ก ษณะของวั ส ดุ พ อลิ เ มอร โครงสร า งโมเลกุ ล และการสั ง เคราะห พ อลิ เ มอร
โครงสร า งวั ส ดุ พ อลิ เ มอร สมบั ติ ก ลเทอร โ ม พฤติ ก รรมทางกล การอบเร ง และ
การทํา ให เ สถี ย ร ภาพรวมของวั ส ดุ พ อลิ เ มอร สมบั ติ ก ายภาพของพลาสติ ก
Polymeric material characteristics, molecular structure and synthetic of polymers,
structures of polymeric materials, thermomechanical property, mechanical behavior,
aging and stabilization, overview of selected polymeric materials, guide value of the
physical properties of plastics
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04-422-609 การผลิตเซรามิกส
3(2-2-6)
Ceramic Processing
การผลิ ต เซรามิ ก ส แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ เ ซรามิ ก สิ์ เคมี พื้ น ผิ ว วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เซรามิ ก ส
สารเคมีอนินทรียพิเศษ คุณลักษณะของวัสดุเซรามิกส สวนผสมทางเคมีและเฟส รูปราง
และขนาดอนุ ภ าค ความหนาแน น โครงสร า งรู พ รุ น พื้ น ที่ ผิ ว จํ า เพาะ สารเติ ม แต ง
การอัดแนนอนุภาค กลไกการเกิดอนุภาคและการไหลตัว การขึ้นรูป และกระบวนการ
หลังการขึ้นรูป
Ceramics processing and ceramics product, surface chemistry, common raw materials,
special inorganic chemicals, characteristic of ceramics materials, chemical and phase
composition, particle size and shape, density, pore structure, specific surface area,
processing additive, particle packing, particle mechanics and rheology, forming, post
forming process
04-422-610 วัสดุผสมและการใชงาน
3(2-2-6)
Composite Materials and Applications
องคประกอบของวัสดุผสม กลศาสตรวิศวกรรมและการออกแบบวัสดุผสม กระบวน
การผลิ ต กระบวนการหลั ง การผลิ ต และการประกอบ การประกั น คุ ณ ภาพวั ส ดุ ผ สม
การทดสอบและการรั บ รอง สมบั ติ แ ละการใช ง าน ความคงทนของผลิ ต ภั ณ ฑ
การวิเคราะหการเสียหาย การนํากลับมาใชใหมและการทิ้งเศษ การใชงาน
Constituent of composite materials, engineering mechanic and design, manufacturing
process, post processing and assembly, quality assurance, testing and certificate,
properties and performance, product reliability and maintainability, failure analysis,
recycling and disposal, application and experience
04-422-611

หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีวสั ดุ
3(3-0-6)
Special Topic in Materials Technology
ป ญหาพิ เ ศษเกี่ ย วกั บเทคโนโลยีวั สดุ แนวคิด การวิจั ยสาขาเทคโนโลยีวั สดุ นั ก ศึก ษา
ตองทําการคนควาและนําเสนองานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในสาขาที่เกี่ยวของ
Special topics related to material technology, research concepts of materials technology,
publication of research papers
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04-423-602 การวิเคราะหความเคนโดยการจําลองไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
Finite Elements Modeling for Stress Analysis
วิธีการไฟไนตเอลิเมนตพื้นฐาน บารและคาน การวิเคราะหแบบเสนตรงสตาติกส
ป ญ หาระนาบ ไอโซพาราเมตริ ก ส เ อลิ เ มนต และเทคนิ ค การแก ป ญ หา การจํ า ลอง
ความผิ ด พลาด และความถู ก ต อ งในการวิ เ คราะห แ บบเส น ตรง ของแข็ ง และ
ของแข็งยอนกลับ แผนหนา และแผนบาง การวิเคราะหความรอน การสั่นสะเทือน และ
ไดนามิกส การวิเคราะหความเคนแบบไมเปนเสนตรง
Fundamentals of finite element method, bar and beams, linear static analysis, plane
problems isoparametric elements and solution techniques, modeling, errors and
accuracy in linear analysis, solids and solids of revolution, plates and shells, thermal
analysis, vibration and dynamics, nonlinearity in stress analysis
04-423-603 ไตรบอรโลยีในงานโลหะ
3(3-0-6)
Tribology in Metalworking
ไ ต ร บ อ ร โ ล ยี ใ น ง า น ขึ้ น รู ป โ ล ห ะ ค ว า ม เ สี ย ด ท า น ใ น ง า น ขึ้ น รู ป โ ล ห ะ
สารหลอลื่นในงานขึ้นรูปโลหะ การสึกหรอในงานขึ้นรูปโลหะ ผิวสัมผัสแทรกซอน
เทคนิคการวิเคราะหและการวัด การเอาเนื้อวัสดุออก
Tribology in metalworking, friction in metalworking, metalworking lubrications, wear
in metalworking, surface interactions, techniques of analysis and measurement, material
removal
04-423-604 ทฤษฎีการตัดปาดผิว
3(3-0-6)
Metal Removal Theory
บทนําการเกิดเศษตัด เรขาคณิตของเครื่องมือตัด กลศาสตรของการตัดโลหะ การวิเคราะห
และลั ก ษณะทางอุ ณ หภาพของการตั ด โลหะ งานวิ จั ย ทางกรรมวิ ธี ตั ด ปาดผิ ว โลหะ
แบบพิเศษ
Introduction to chip formation, cutting tool geometries, mechanics of metal cutting,
analysis and thermal aspects of metal cutting, wear and tool life, machinability of
metals, research in special metal removal process
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04-423-605 การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ
3(2-2-6)
Failure Analysis of Materials
การวิ เ คราะห ค วามเสี ย หายจากยึ ด ติ ด ความเสี ย หายเชิ ง ประกอบ ความเสี ย หาย
จากไดนามิกส ความเสียหายจากการกัดกรอน ความเคนจากการกัดกรอนและแตกหัก
การแตกหั ก แบบความเหนี ย วและเปราะ การคื บ และความเค น คื บ และการประเมิ น
ความเสียหายจากความรอน
Adhesive failure analysis, composite failure, dynamic failure, fatigue failure, corrosion
failure, stress corrosion cracking, ductile and brittle factures creep and stress rupture,
elevated temperature failures
04-423-606 วิศวกรรมแมพิมพชั้นสูง
3(2-2-6)
Advanced Die Engineering
การออกแบบงานปมขึ้นรูป วิศวกรรมแมพิมพ แมพิมพตัด แมพิมพดัด แมพิมพขึ้นรูป
แมพิมพตอเนื่อง แมพิมพผสม การออกแบบแมพิมพสําหรับงานอัตโนมัติ การบํารุงรักษา
แมพิมพ ระบบปองกันแมพิมพ
Stamping die design, die engineering, cutting dies, bending dies, forming dies,
progressive dies, compound die, combination dies, die design for automation, die
maintenance, die protection systems
04-423-607 การออกแบบเครื่องมือกล
3(3-0-6)
Machine Tool Design
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเครื่องมือกล การออกแบบเครื่องมือกลสมัยใหม
พลศาสตรของเครื่องมือกลและผลกระทบทางอุณหภูมิ ตัวขับเคลื่อนและการควบคุม
เครื่องมือกล แบบจําลองและการทดสอบแบบจําลองในการออกแบบเครื่องมือกล
Analysis and design of machine tool structures, modern machine tool design, dynamics
of machine tools and thermal effects, drives and control of machine tools, adaptive
control system, CAD/CAM in design, mode testing in machine tool design
3(3-0-6)
04-423-608 การออกแบบชิน้ งานความเที่ยงตรง
Design of Precision Engineering
พื้ น ฐานความเที่ ย งตรงชิ้ น ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล การออกแบบระบบความเที่ ย งตรง
เครื่องจักรกลละเอียดสูง การประกอบชิ้นงานความเที่ยงตรง
Fundamentals of precision mechanical component, design of high precision mechanical
systems, assembly of precision components
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04-423-609 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรม
3(2-2-6)
Instrumentation and Measurements
หลักการและการประยุกตการใชเครื่องวัดทางกลและการทดลอง อุปกรณรับสัญญาณ
อุ ปกรณ ปรับ แต งสัญ ญาณ การเก็บข อมูล การวิเ คราะห ขอมูลทางสถิ ติ การออกแบบ
ระบบการวัด
Principles and application of mechanical instrumentation and experimentation sensing
elements, signal conditioning, data acquisition, statistical analysis of data, and
instrumentation system design
04-423-610

หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-6)
Special Topic in Metal Forming Technology
หั ว ข อ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารขึ้ น รู ป โลหะแนวคิ ด การวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า
การคนควาและนําเสนองานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในสาขาที่เกี่ยวของ
Special topics related to metal forming technology, research concepts of manufacturing
technology, publication of research papers

04-421-702

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมการผลิต
4(0-40-0)
Industrial Internship in Manufacturing Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่
ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of the jobs
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04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การ ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมิน
ด า นเศรษฐศาสตร ใ นการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม การติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards
and criteria setting, indication and indices, information systems, organization
enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and ISO,
monitoring, pollution prevention, case studies
04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเ พื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ปจ จุ บัน และมูลค า รายป อั ต ราผลตอบแทน ผลประโยชนต อเงิ น ลงทุน คา เสื่ อ มราคา
ผลกระทบภาษี ร ายได จุ ด คุ ม ทุ น การทดแทนทรั พ ย สิ น การวิ เ คราะห เ งิ น เฟ อ และ
การวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความไม
แนนอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth,
rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, break-even points,
replacement,inflation,project evaluation and decision making under risks and uncertainty

04-421-701

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภายใตการดูแลและให
คําปรึ กษาจากอาจารยผูควบคุ ม การเขีย นวิทยานิพนธตามรู ปแบบที่ กําหนด เผยแพร
งานวิจัยในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบและ
จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research on an interesting topic in manufacturing engineering under the supervision of
a faculty member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public
seminar, oral examination (by the committee) and writing up a complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล
นายศิวกร
อางทอง

นายกิตติพงษ
กิมะพงศ

นายศิริชัย
ตอสกุล

นายสมศักดิ์
แกนทอง

นายนฤทธิ์
คชฤทธิ์

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย Ph.D. (Materials Engineering)
ศาสตราจารย

M. Eng. (Advanced
Manufacturing
Technology)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบ
การผลิต)
ผูชวย Ph.D. (Advanced Materials
Science and Production
ศาสตราจารย
Systems Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)

ผูชวย
ศาสตราจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต)
D. Ing. (Engineering Design)

สําเร็จจาก
Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
University of South Australia,
South Australia , Australia

2541

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2531

Niigata University, Niigata,
Japan

2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2543

Aachen University of
Technology, Achen, Germany
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ -การ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
เกลาพระนครเหนือ
ศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
จอมเกลาพระนครเหนือ
ศาสตราจารย
อส.บ. (เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
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ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

3

6

6

3

6

3

6

3

-

3

3

3

3

-

3

3

2537

2539
2550
2543
2539
2540
2531
2528
2539
2534

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1 นางณฐา
คุปตัษเฐียร

2 นายไพบูลย
แยมเผื่อน
3 นางศรีไร
จารุภิญโญ
4 นายชลิตต
มธุรสมนตรี

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย Ph.D. (Engineering Management) University of Missouri-Rolla,
Missouri, United States of
ศาสตราจารย

America
M.Sc. (Engineering Management) University of Missouri-Rolla,
Missouri, United States of
America
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.
(วิ
ศ
วกรรมอุ
ต
สาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศาสตราจารย
ค.อ.บ. (อุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.บ.
(คณิ
ต
ศาสตร
)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ศาสตราจารย
เกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
ธนบุรี
ศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5 นายมนตรี
นวมจิตร

ผูชวย M.T. (Master of Technology)
ศาสตราจารย

6

ผูชวย M.T. (Master of Technology)
ศาสตราจารย

นายไพฑูรย
ประทีปสุข

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อม
ประกอบ)

7 นายสมชาย
เอี่ยมเจริญ

ผูชวย วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
ศาสตราจารย

8

นายสญชัย
เข็มเจริญ

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศาสตราจารย

นายไพฑูรย
พูลสุขโข

ผูชวย
ศาสตราจารย

9
10

นายสมศักดิ์
อิทธิโสภณกุล

สําเร็จจาก

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Ph.D. (Technology Management)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล)
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Technological University of the
Philippines Manila, Philippines
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพระ
นครเหนือ
Technological University of the
Philippines Manila, Philippines
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Technological University of the
Philippines Manila, Philippines
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
2540

3

6

6

6

3

3

6

6

2536
2527

3

6

6

6

2538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2551

-

-

-

-

2528
2551

-

-

-

-

2545
2547

-

-

-

-

2537

2536
2547
2537
2525

2528
2543
2522
2543
2525
2546
2545

2530
2520

ลําดับ
11

12

13

ชื่อ-สกุล
นางระพี
กาญจนะ

นายกุลชาติ
จุลเพ็ญ

นายชัยยะ
ปราณีตพลกรัง

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

อาจารย

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.Eng. (Systems Engineering) Royal Melbourne Institute of
Technology, Melbourne,
Australia
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน
D. Eng. (Mechanical
Nippon Institute of Technology,
Engineering)
Saitama, Japan
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โลหะ)
พระจอมธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
D. Eng. (Materials Science)
Nagaoka University of
Technology, Niigata, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การผลิต)

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
2550
2539

2536
2552

3

6

6

6

-

3

3

3

-

3

3

3

2546
2541
2553
2545
2538

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร
รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท
ดร.อนิวรรต หาสุข

ตําแหนง
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย

สถานที่ทํางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จัดใหมีรายวิชาการฝกงาน
อุตสาหกรรมดานวิศวกรรมการผลิต สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม)
เพื่อชวยให นักศึกษาที่มีความสนใจตองการทําวิจัย รวมกับอุตสาหกรรมไดเรียนรูกระบวนการจริงใน
โรงงานและปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลองกับวิทยานิพนธเพื่อ
วิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิตไปแกไขหรือวิเคราะหปญหา
วิศวกรรม และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดย
ตองเขียนรายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
การทํางาน
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2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
3. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิตและปญหาหนางานในโรงงานอยางถองแท เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใช ค วามรู ท างด า นวิ ศ วกรรมการผลิ ต บู ร ณาการ เพื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หาของ
กระบวนการผลิตหรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูล
6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการทํางานที่
ชัดเจน การรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนดการนําเสนอ
ผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเพื่อสรางองคความรูใหม เทคโนโลยี
หรือการประยุกตในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
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5.3
5.4
5.5

5.6

3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ค วิ จั ย หรื อ เทคนิ ค คํ า นวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยาง
มีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมการผลิต
5. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศ วกรรมการผลิ ต ได อ ย า ง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
6. สามารถสื่ อสารอย างมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดยใชก ารสื่อสารดว ยปากเปล า และการเขีย น
รวมทั้งสามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
การเตรียมการ
1. อาจารยที่ ปรึก ษาวิ ท ยานิพ นธแ ละนั ก ศึก ษาตองเสนอหัว ข อวิท ยานิพ นธ ภ ายในภาค
การศึกษาแรกเขา ใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอด
ชวงการทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
2. ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอยอีก 1 คน
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผาน
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิตและอื่นๆ เปนการเสริมสราง
และฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มีการรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชาวิทยานิพนธ และวิชา
เรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง เกิดความรูและทักษะทางปญญา
2. ดานภาวะผูน ํา และความ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
รับผิดชอบตลอดจนมี
2. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร และ
วินัยในตนเอง
กิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ
รวมถึงสามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจ ฉัย ปญหาที่ ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยาง
เหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
4. มี ภ าวะเป น ผู นํ า สามารถทํ า งานเป น หมู ค ณะ แก ไ ขข อ ขั ด แย ง ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จั ด ให มี ก ารสอนด า นจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ให แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด สํ า เร็ จ
การศึก ษาระดับปริญญาตรีสาขาวิ ชาวิศวกรรมการผลิต โดยอยูในวิชาความรู
พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิต สําหรับนักศึกษาปริญญาโททั่วไป จะมีการสอน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและกรณีศึกษาการจัดการปญหาในรายวิชาสัมมนาทาง
วิศวกรรมการผลิต รวมทั้งมีการสอดแทรกการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธของหลักสูตร
2. หลักสูตรจัดใหมีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน การ
ตรงตอเวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอื่น จะใช การทํางานกลุ มและการนําเสนองาน ซึ่งพิจารณาจากผู เขาฟงในที่
ประชุม กรรมการสอบ อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ตางๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การสงงานตามกําหนด และการมีสวนรวมใน
กิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด านความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่
สําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสามารถประยุกตความรูไดอยาง
เหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทาง
วิศวกรรมการผลิต
3. มี ค วามเข า ใจต อ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต ที่
สอดคลองกับวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบของ
องคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและอนาคต
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4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหองเรียนหรือสถานประกอบการควบคูกับการทํางานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1. มี ก ารเรี ย นการสอนความรู เ นื้ อ หาสาระหลั ก และเครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ
เครื่องมือคํานวณในรายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองค
ความรูใหมๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนําเสนองานวิจัยเชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสืบคนขอมูล
เรียนรูความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิศวกรรมการผลิต และสามารถบูรณาการ
ทางความรู
4. มี ก ารทํ า งานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก โดยนั ก ศึ ก ษาต อ งค น คว า ข อ มู ล และใช ก ระบวนการ
ทางวิจัย รวมทั้งตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมิ นผลการเรียนรูในหองเรียนหรือสถานประกอบการ ประกอบดว ย
การสอบ รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรู จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิตประกอบดวย
การตอบคํ า ถาม การแสดงความคิ ด เห็ น ความรู จ ากบทความวิ ช าการและ
ผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสาร
ควบคูกับการสอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
เพื่อพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายเแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวยตนเอง
โดยเน น ใช ก ระบวนการวิ จั ย เป น กระบวนการศึ ก ษานํ า ซึ่ ง ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญาต อ ง
ประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กํา หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธี ดํา เนิน งานในการทํา วิ จัย เพื่ อ
วิทยานิพนธหรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
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2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดย
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิค
คํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือ
แนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อ
แกไขปญหาหรือจั ดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรม
การผลิต
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมการผลิตไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใหมีโครงงานทางวิชาการเพื่อเปนกรณีศึกษาจากรายวิชาเรียนและวิชาสัมมนา
ทางวิ ศ วกรรมการผลิ ต ซึ่ ง ต อ งมี ก ารสื บ ค น ความรู ดุ ล ยพิ นิ จ การวิ เ คราะห
การอภิปราย การหาขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมหรือแนวทาง
ปฏิบัติแบบใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมี
สวนรวมในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมิ น จากผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง จากวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาในแต ล ะ
ภาคการศึกษาและในภาพรวม โดยใชวิธีการประเมินเอกสารควบคูกับการสอบ
ปากเปล า ของคณะกรรมการสอบ เช น การประเมิ น จากแผนการทํ า งานและ
การดําเนินงาน การรายงานความกาวหนา ความเขาใจในทฤษฎีและการประยุกต
เทคนิ ค การวิ จั ย การออกแบบการทดลองและเครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง
การวิเคราะห ขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองคความรูหรือการประยุกตใชจากที่มี
อยูเดิม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของ
ตนเองและ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมี
กิจกรรมรวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อให
การทํางานสําเร็จลุลวง เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของกลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและ
เสนอแนวทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณ
ทางวิศวกรรมการผลิต
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสาร
ดวยปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปน
ทางการ
4. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยี และ การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติในรายวิชาดวย
สถานการณจําลอง และ/หรือสถานการณจริงเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ สามารถ
วิเคราะหคัดกรองหรือสังเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาปญหาทางดานวิศวกรรมการผลิต
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2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาทาง
วิศวกรรมการผลิต วิทยานิพนธ
3. สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ที่ดีและสามารถนําเสนอรายงานไดอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการแนะนําและปฏิบัติจริงเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
การใชฐานขอมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต วิทยานิพนธ รายวิชา
เรียน เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชการสอบขอเขียน
การทํารายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ คณะกรรมการสอบ โดยพิ จ ารณาจาก
การอธิ บ ายการใช เ ครื่ อ งมื อ การคั ด กรองข อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ขอจํากัดและความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการ
สอบปากเปล า จากอาจารย ผู ส อน อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ
คณะกรรมการสอบ โดยพิจารณาจากการอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอ
รายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มี ทั ก ษะการจั ด การและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุ ก ต ใ ช ค วามรู หลั ก ฐาน เหตุ ผ ลและมี วิ จ ารณญาณได อ ย า ง
เหมาะสมดวยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
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3.2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทาง หรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ คํ า นวณทาง
วิศวกรรม
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ ตอ
สภาพปจจุบันและอนาคต
4. มี ค วามรู ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ในทฤษฎี และ/หรื อ การออกแบบ การปฏิ บั ติ และ
เทคนิ คการวิจัยเพื่ อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทาง
การทํางานที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ
และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติ
ไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไข
ปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมการผลิต
4. สามารถสั ง เคราะห แ ละพัฒ นาองค ค วามรูใ หม ท างดา นวิ ศ วกรรมการผลิต ได อ ยา ง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
และ/หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอ
แนวทางการแกไขปญหา
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2. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณทาง
วิศวกรรมการผลิต
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวย
ปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และ การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงาน
วิศวกรรม
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชั้นสูง
04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชัน้ สูง
04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
04-411-204 กระบวนการผลิต
04-414-301 โลหะวิทยาวิศวกรรม
04-414-303 การออกแบบแมพิมพปมขึ้นรูป
โลหะ
04-421-604 ระบบการผลิตชั้นสูง 2
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4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   



























แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

04-421-605 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
04-421-606 การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและ
คอมพิวเตอรชว ยในการผลิต
04-421-607 เครื่องมือกลชั้นสูง 1
04-421-608 เครื่องมือกลชั้นสูง 2
04-421-609 กลยุทธการผลิต
04-421-610 การจัดการคุณภาพโดยรวม
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5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
บุคคลและความ
และการใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
       
 































































2. ความรู
1
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3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

04-421-611 การควบคุมและการวางแผน
โครงการในการผลิต
04-421-612 การประเมินคาเทคโนโลยีการ

ผลิตชั้นสูง
04-421-613 หุนยนตอุตสาหกรรม
04-421-614 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการ
ผลิต
04-422-602 กระบวนการตัดเฉือนวัสดุชั้นสูง
04-422-603 โลหะวิทยาการเชื่อม
04-422-604 การออกแบบการทดลองสําหรับ
เทคโนโลยีวัสดุ
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2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา
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4

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
  




5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 





















แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

04-422-605 วิศวกรรมพื้นผิว
04-422-606 การแข็งตัวของวัสดุ
04-422-607 เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา
04-422-608 วัสดุพอลิเมอรและการใชงาน
04-422-609 การผลิตเซรามิกส
04-422-610 วัสดุผสมและการใชงาน
04-422-611 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีวัสดุ
04-423-602 การวิเคราะหความเคนโดยการ
จําลองไฟไนตเอลิเมนต
04-423-603 ไตรบอรโลยีในงานโลหะ

2





3








4














2

3




4




5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
บุคคลและความ
และการใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
     

  
  
 
  





























2. ความรู
1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

04-423-604 ทฤษฎีการตัดปาดผิว
04-423-605 การวิเคราะหความเสียหายของ
วัสดุ
04-423-606 วิศวกรรมแมพมิ พชั้นสูง
04-423-607 การออกแบบเครื่องมือกล
04-423-608 การออกแบบชิน้ งานความ
เที่ยงตรง
04-423-609 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิศวกรรม
04-423-610 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปโลหะ

2



4



5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
บุคคลและความ
และการใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
      
  
      
 

































































2. ความรู

3



4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1


04-421-702 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมการผลิต
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
04-415-603 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
04-421-701 วิทยานิพนธ


2





3


2. ความรู
4


1


2














3
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4





4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4
       

























5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   











หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรูข องนัก ศึก ษาเป น สว นหนึ่งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหา
และความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น ควรเนนการทําวิจัย
อยางตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามข อมู ลของบัณฑิตตอภาวะการไดงานทํ าเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตจะสําเร็จการศึกษาได
ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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2.

3.
4.

ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศ
คณะหรือมหาวิทยาลัย
เกณฑ อื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. สรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา
2. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย
และการประกันคุณภาพ
3. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในดานการเรีย น
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อ
การสอน การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขาใน
การคํานวณผล เปนตน
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
1. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค กรอื่ น ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง ในและต างประเทศ เพื่ อเพิ่ม ประสบการณ
การทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
2. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
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3. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมี
การพัฒนาวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน
5. สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรทํ า การวิ จั ย และค น คว า กั บ สถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงการเขารวมทําวิจัยระยะสั้น เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญการ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไม
นอยกวา 3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รทํ า หนา ที่ ว างแผน การจัด การเรี ย นการสอน การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพและ
การพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารย ผู ส อน ที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บบั ณ ฑิต ศึ ก ษาและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
2. การสอนทุ ก รายวิ ช าต อ งมี แ ผนการสอนที่ ชั ด เจน และต อ งมี ก ารประเมิ น การเรี ย น
การสอนทุกรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ปที่ 2
2. นักศึกษาทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) และแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรม) โดยตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในปการศึกษาที่สอง
3. นัก ศึ กษาทุ ก คนตองมีก ารนําเสนอรายงานความกา วหนาวิ ท ยานิพนธทุกภาคตลอด
ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
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1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอย
กวา 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการตอง
ประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ต อ งส ง รายงานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ ต ามรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีกําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
1.5 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และ
คาใชจายในสวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและ
เงินอุดหนุนจะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการ
เรียนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่สามารถคนควา สนับสนุน
การเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
1. หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวัสดุ
เพื่อหาความรูเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม
เฉพาะทางของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
2. หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตรเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
ตํารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
3. ครุภัณฑของหนวยปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัติโนมัติ
4. เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง Emission Spectrometry Scanning Electron Microscope
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก ป โดยมี ขั้ น ตอน
การดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียน
และทําวิจัยเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รสามารถวางแผน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียนและ
การเรียนดวยตนเอง โดยการประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสารออนไลน อุปกรณใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ด า นโสตทั ศ นอุ ป กรณ แ ละระบบเครื อ ข า ย จะใช ก ารจั ด ทํ า สถิ ติ ความถี่ ก ารใช
ความพึงพอใจของผูใช ความเร็วของระบบเครือขายตอนักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง
3 การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตรตองมีการประชุมรวมกันเพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบตอการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็ บ รวบรวมข อมูลเพื่ อการปรั บปรุ ง การเรีย นการสอนและหลัก สู ตร ตลอดจนปรึก ษาหารื อ แนวทาง
การบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญใน
งานเฉพาะทางแกนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หรื อ เป น ผู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต
ควรมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือเทียบเทา สวนบุคลากรที่มีหนาที่
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อื่นๆ นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ
การปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอี่นๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ
และนิสิตนักศึกษาระหวางหนวยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางดานวิศวกรรม
การผลิต หรือสาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษาคนควาและ
การทําวิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมการผลิตในระดับประเทศและระดับสากล โดย
เขารับฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
3. มี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการในการจั ด แผนการเรี ย น หรื อ การเข า ร ว มสั ม มนาให
เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสั ง คมที่ ป รั บ เปลี่ ย นเป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู เศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละการปฏิ รู ป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ในสวนของกลุมสถาบันการศึกษาที่ผลิตและกลุมหนวยงานผูใชวิศวกรการผลิต ตองการคุณลักษณะที่
พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกทั้งกลุมสถาบันการผลิตและกลุมผูใชวิศวกรการผลิต พบวาวิศวกรการผลิต
ชั้นสูงยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะตอบสนองตอความตองการของ
หน ว ยงานทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ตลอดจนอาชี พ จะสนั บ สนุน ส ง เสริ มต อ สั ง คมการเรี ย นรู เศรษฐกิ จ
ฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
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7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใ นเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ ะบุไวในแตละป
ปที่
1
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม X
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน X
การจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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ปที่
2
X

ปท่ี
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปที่
1
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนไดรับการ X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึ ง พอใจของผู ใ ชบัณ ฑิ ตที่มีต อบัณ ฑิ ต ใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการ X
สอนและทรั พยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บงั คับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
10
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
12

5
13

5
13

5
13

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาห
กอนการเรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่
แตงตั้งจากภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช านั้ น และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว และผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
37 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลัสูตร
13 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
โครงสรางหลักสูตร
แผนการศึกษาแบบที่ 1
แผนวิจัยเชิงวิชาการ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
13 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
โครงสรางหลักสูตร
แผนการศึกษาแบบที่ 2
แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
วิชาพื้นฐาน
-ไมมี-

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

04-421-601 เทคนิคการทําวิจัยในงาน
วิศวกรรม
04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชั้นสูง
04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ชั้นสูง
04-421-604 ระบบการผลิตชั้นสูง 2
04-421-605 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
04-421-606 การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและ
คอมพิวเตอรชวยในการผลิต
04-421-607 เครื่องมือกลชั้นสูง 1
04-421-608 เครื่องมือกลชั้นสูง 2
04-421-609 กลยุทธการผลิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
36 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
-รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
-รายวิชาสัมมนา(ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
หมวดวิชาบังคับ
-รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
-รายวิชาสัมมนา(ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
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12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
1 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
1 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

04-411-204 กระบวนการผลิต
04-414-301 โลหะวิทยาวิศวกรรม
04-414-303 การออกแบบแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-6) 04-421-601 เทคนิคการทําวิจยั ในงาน
วิศวกรรม
3(3-0-6) 04-421-602 ระบบการผลิตชั้นสูง 1
1(0-3-2) 04-421-603 สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6) 04-422-601 โลหะวิทยากายภาพชั้นสูง
3(3-0-6) 04-423-601 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ชั้นสูง
3(3-0-6) 04-421-604 ระบบการผลิตชั้นสูง 2
3(3-0-6) 04-421-605 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑทาง
วิศวกรรม
3(3-0-6) 04-421-606 การวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและ
คอมพิวเตอรชวยในการผลิต
3(3-0-6) 04-421-607 เครื่องมือกลชั้นสูง 1
3(3-0-6) 04-421-608 เครื่องมือกลชั้นสูง 2
3(3-0-6) 04-421-609 กลยุทธการผลิต

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

3(2-2-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ
กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

กลุมวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
04-421-610 การจัดการคุณภาพโดยรวม
04-421-611 การควบคุมและการวางแผน
โครงการในการผลิต
04-421-612 การประเมินคาเทคโนโลยีผลิต
ชั้นสูง
04-421-613 หุนยนตอุตสาหกรรม
04-421-614 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการ
ผลิต
04-422-602 โลหะวิทยาการเชื่อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-422-603
04-422-604

3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-422-605
04-422-606
04-422-607

กลุมวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

04-422-608
04-422-609
04-422-610
04-422-611
04-422-612
04-422-613
04-423-602
04-423-603
04-423-604
04-423-605
04-423-606
04-423-607
04-423-608
04-423-609
04-423-610

3(3-0-6) 04-421-610 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6) 04-421-611 การควบคุมและการวางแผน
โครงการในการผลิต
3(3-0-6) 04-421-612 การประเมินคาเทคโนโลยี
ผลิตชั้นสูง
3(3-0-6) 04-421-613 หุนยนตอุตสาหกรรม
1(0-3-2) 04-421-614 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยี
การผลิต
3(3-0-6) 04-422-602 กระบวนการตัดเฉือนวัสดุขั้น
สูง
วิศวกรรมการกัดกรอน
3(3-0-6) 04-422-603 โลหะวิทยาการเชื่อม
วิศวกรรมพื้นผิว
3(3-0-6) 04-422-604 การออกแบบการทดลอง
สําหรับเทคโนโลยีวัสดุ
การแข็งตัวของวัสดุ
3(3-0-6) 04-422-605 วิศวกรรมพื้นผิว
โลหะวิทยาผง
3(3-0-6) 04-422-606 การแข็งตัวของวัสดุ
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและ 3(3-0-6) 04-422-607 เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา
เหล็กกลา
วัสดุพอลิเมอรและการใชงาน 3(3-0-6) 04-422-608 วัสดุพอลิเมอรและการใชงาน
การไหลของพอลิเมอร
3(3-0-6) 04-422-609 การผลิตเซรามิกส
การผสมรวมของพอลิเมอร
3(3-0-6) 04-422-610 วัสดุผสมและการใชงาน
การผลิตเซรามิกส
3(3-0-6) 04-422-611 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีวัสดุ
วัสดุผสมและการใชงาน
3(3-0-6)
หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีวัสดุ 1(0-3-2)
ระบบการออกแบบเชิง
3(3-0-6) 04-423-602 การวิเคราะหความเคนโดย
วิศวกรรม
การจําลองไฟไนตเอลิเมนต
การวิเคราะหความเคนโดยการ 3(3-0-6) 04-423-603 ไตรบอรโลยีในงานโลหะ
จําลองไฟไนต
ไตรบอรโลยีในงานโลหะ
3(3-0-6) 04-423-604 ทฤษฎีการตัดปาดผิว
การวิเคราะหความเสียหายของ 3(3-0-6) 04-423-605 การวิเคราะหความเสียหาย
วัสดุ
ของวัสดุ
วิศวกรรมแมพิมพชั้นสูง
3(3-0-6) 04-423-606 วิศวกรรมแมพิมพชั้นสูง
การออกแบบเครื่องมือกล
3(3-0-6) 04-423-607 การออกแบบเครื่องมือกล
การหาคาเหมาะสมที่สุดเชิง
3(3-0-6) 04-423-608 การออกแบบชิ้นงานความ
วิศวกรรม
เที่ยงตรง
การออกแบบชิ้นงานละเอียด
3(3-0-6) 04-423-609 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิศวกรรม
การวิเคราะหความเสียหายของ 3(3-0-6) 04-423-610 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ขึ้นรูปโลหะ
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3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

หมวดวิชาเลือก
ในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม

วิทยานิพนธ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
04-423-611 ทฤษฎีการตัดปาดผิว
04-423-612 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิศวกรรม
04-423-613 หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปโลหะ
04-421-702 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
04-421-703 การปองกันดานสิ่งแวด ลอม
04-421-704 วิศวกรรมการจัดการธุรกิจ
04-421-705 การจัดการทางอุตสาหกรรม
04-421-706 หัวขอประยุกตทางวิศวกรรม
การผลิต
04-421-701 วิทยานิพนธ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(0-40-0) 04-421-702 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน 4(0-40-0)
วิศวกรรมการผลิต
1(1-0-2) 04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการ
1(1-0-2)
จัดการ
1(1-0-2) 04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
12 04-421-701 วิทยานิพนธ

12(0-0-36)

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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1. ผศ.ดร. ศิวกร อางทอง
1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. S. Angthong. “The Performance of TiN, ZrN, MoN and CrN PVD Coatings on Metal
Cutting Tools”, The 3rd EMSES International Symposium Eco-Energy and Material Science
and Engineering Symposium, April 6-9, 2005.7.
2) ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. บุญสง จงกลนี, ภัทรพงษ เกริกสกุล และ ศิวกร อางทอง. 2552. “การศึกษาชนิดของสารหลอ
ลื่น ในกระบวนการขึ้ น รูปลึก ชิ้นงานที่มีรูปทรงไมสมมาตรต อสมบั ติการขึ้น รู ปของเหล็ ก
SPCC ” จังหวัดขอนแกน 29-30 มกราคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน หนา 609-612.
2. บุญสง จงกลณี และ ศิวกร อางทอง. 2551. “การศึกษาอิทธิพลของรูปรางของแผนตัดเปลาใน
กระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไมสมมาตร” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ
ทางวิ ศ วกรรมศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรสาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน ครั้ ง ที่ 5 จั ง หวั ด
นครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หนา 111-112.
3. อดุลย ทองทรัพย และ ศิวกร อางทอง. 2552. “การลดเวลาในการบํารุงรักษาเมื่อเหตุขัดของ
ของจิ๊กในกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสาวนยานยนต” การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแกน,
แผนซีดีรอม
4. สญชัย เข็มเจริญ และ ศิวกร อางทอง. 2552. “การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตออัตราการ
บีบอัดน้ํามันงาดวยเครื่องบีบอัดแบบเกลี่ยวเดี่ยว” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ประจําป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, แผนซีดีรอม
5. บุญสง จงกลณี และ ศิวกร อางทอง. 2552. “การศึกษาอิทธิพลชนิดของดรอวบีดใน
กระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไมสมมาตร” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจําป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, แผนซีดีรอม
6. ศิวกร อางทอง และคณะ. “การศึกษาวิธีการตรวจสอบความเสียหายของมีดกลึงขณะทํางาน
โดยใชสัญญาณอคุสติก และสัญญาณโหลด”, การประชุมขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. 2546.
7. ศิวกร อางทอง และคณะ. “การวิเคราะหหาคาความเหมาะสมของเครื่องบีบอัดน้ํามันจากเมล็ด
สะเดา”, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546.
8. ศิวกร อางทอง และคณะ. “การพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ํามันจากเมล็ดสะเดา แบบสกรูเดี่ยว”,
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545.
9. ศิวกร อางทอง และคณะ. “การออกแบบและสรางเครื่องบีบอัดน้ํามันจากเมล็ดสะเดาแบบ
เกลียวอัด”, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
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10. ชลิตต มธุรสมนตรี ศิวกร อางทอง และประจักษ อางบุญตา. “ การทดสอบความแข็งแรงตอ
ความลาของเหล็ก AISI 4140 และ AISI1020 โดยวิธีหมุนดัด”, ราชมงคลวิชาการ, 2540.
2. ผศ.ดร.กิตติพงษ กิมะพงศ
1) วารสารระดับนานาชาติ
1. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Effect of Welding Process Parameters on
Mechanical Property of FSW Lap Joint between Aluminum and Steel”, Materials Transaction
Volume 46 Issue 10 (2005) 2211-2217.
2. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Lap Joint of A5083 Aluminum Alloy and
SS400 Steel by Friction Stir Welding”, Materials Transaction Volume 46 Issue 4 (2005) 835841.
3. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Friction Stir Welding of Aluminum Alloy to
Steel”, Welding Journal Volume 83 issue 10 (2004) 277s-282s.
4. Takehiko Watanabe, Hirofumi Takayama and Kittipong Kimapong. “Joining of Steel to
Aluminum Alloy by Inteface-activated Adhesion Welding”, Materials Science Forum 426432 (2003) 4129-4134.
2) วารสารระดับชาติ
1. สมหมาย วัน ดี นิ ธิรัตน โพธิ์ ทอง กิตติพงษ กิ มะพงศ และ สมศั ก ดิ์ อิ ทธิโ สภณกุล. “การ
ปรับปรุงระยะเวลาในการอบคงรูปชิ้นงานยางกันกระแทกตอสมบัติความเปนสปริงของยาง
โดยการติ ด ตั้ ง ชุ ด ควบคุ ม ความร อ นเพิ่ ม เติ ม ที่ ห อ งพั ก ยาง” วารสารวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เลมที่ 18 หนา 82-91.
2. ณัฐ แกวสกุล และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “การเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนรอยตออลูมิเนียม
6063 และเหล็กกลาไรสนิม 304” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปที่ 20 ฉบับที่ 1 หนา 7986.
3. กิตติพงษ กิมะพงศ และ นราธิป แสงซาย และสงกรานต บางศรัณยทิพย “อิทธิพลรูปรางตัว
กวนการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนตอความตานทานแรงดึงของรอยตอชนอลูมิเนียม
AA6063-T1” วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เลมที่ 17 หนา 1925.
4. กิตติพงษ กิมะพงศ. “การเชื่อมดวยการเสียดทานแบบจุดของรอยตอเกยอลูมิเนียมผสมเกรด
1100 และเหล็กกลาไรสนิม 304” วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ 8 ฉบับที่ 2
เลมที่ 15 หนา 56-61.
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5. กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนตอ
ความแข็งแรงดึงของรอยตอชนอลูมิเนียม 6063-T1” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปที่ 19
ฉบับที่ 3 หนา 47-51.
6. กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลรูปรางตัวกวนการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนตอความตานทานแรงดึงของรอยตออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกลา AISI1015” วารสารวิศวกรรมศาสตร
ราชมงคลธัญบุรี ปที่ 5 ฉบับที่ 9 หนา 61-67.
7. กิตติพงษ กิมะพงศ. “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอรเกรด A5083 และเหล็กกลาคารบอนเกรด SS400”
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปที่ 18 ฉบับที่ 2 หนา 64-68.
8. กิตติพงษ กิมะพงศ และอนินท มีมนต. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอรตอกลสมบัติ
รอยตอเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกลา” วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 8 หนา 54-63.
9. กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต และ ประกอบ บุญยงค. “โครงสรางจุลภาคและกลสมบัติของ
รอยตอฟริกชั่นสเตอรของอลูมิเนียมและเหล็ก” วิทยาสารกําแพงแสน ปที่ 4 ฉบับพิเศษ
ธันวาคม 2549 หนา 174-181.
10. กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต และ ประกอบ บุญยงค. “การศึกษาสมบัติของรอยตอเกยการ
เชื่อมฟริกชั่นสเตอรแบบหลายแนวของอลูมิเนียมและเหล็ก” วิทยาสารกําแพงแสน ปที่ 4 ฉบับ
พิเศษ ธันวาคม 2549 หนา 182-189.
11. กิตติพงษ กิมะพงศ และอนินท มีมนต. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอรตอกลสมบัติ
รอยตอชนอลูมิเนียมและเหล็กกลา” วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ปที่ 4 ฉบับที่ 7
หนา 1-5.
12. กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต และ ประกอบ บุญยงค. “อิทธิพลการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร
หลายแนวต อ กลสมบั ติ ข องรอยต อ เกยอลู มิ เ นี ย มและเหล็ ก ” วารสารวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ หนา 63-68.
3) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Kittipong Kimapong Varaya Wattanajitsiri and Presert Hachanon. “Factor Affecting FSW
A5083 Aluminum and SS400 Steel Lap Joint Properties” In Proceeding of Mining, Materials
and Petroleum Engineering, May 10-11, 2007, Phuket, THAILAND, In CD-ROM.
2. Kittipong Kimapong. “Effect of FSW Parameters on Aluminum and Steel Lap Joint
Properties”, In Proceeding of The First South-East Asia IIW- Welding in South East
Asia: A Challenge for the Future, November 9-10, 2006, Bangkok, THAILAND, pp.
673-680.
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3.

Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Effect of Welding Parameters on
FSW Al/Fe Lap Joint Properties”, In Proceeding of International Symposium on
Joining Technologies in Advanced Automobile Assembly”, October 13-14, 2005,
Tokyo, JAPAN, 233-240.
4. Kittipong Kimapong and Takehiko Watanabe. ”Lap Joint of A5083 Aluminum
Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding”, In Proceeding of International
Conference on New Frontiers of Processing Science and Engineering in Advanced
Materials, November 24-26, 2004, Kyoto, JAPAN, 513-518.
5. Kittipong Kimapong, Takehiko Watanabe and Masayuki Nakagawa. ”Lap Joint of
A5083 Aluminum Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding”, In Proceeding
of Aerospace Materials and Manufacturing, August 22-25, 2004, Hamilton,
CANADA, 211-224.
4) ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. ณัฐ แกวสกุล, เรืองศักดิ์ ภูธรทราช และ กิตติพงษ กิมะพงศ “อิทธิพลขนาดเสนผาน
ศูนยกลางและระยะสอดตัวกวนที่มีผลตอสมบัติทางกลของรอยตอชนการเชื่อมเสียด
ทานแบบกวนระหวางอลูมิเนียม 6063 และเหล็ก กลาไรสนิม 304” การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผน
ซีดีรอม.
2. กิตติพงษ กิมะพงศ, ไพฑูรย ประทีปสุข, สุรัตน ตรัยวนพงศ  และ สมชาย วนไทยสงค
“อิทธิพลการอบชุบดวยความรอนหลังการเชื่อมตอความแข็งแรงดึงของโลหะเชื่อม
เสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมผสม AA6063” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
3. สมชาย วนไทยสงค และ กิตติพงษ กิมะพงศ “การเปรียบเทียบสมบัติรอยตอเกย
ระหวางอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกลาไรสนิม AISI430 ที่เชื่อมดวยตัวกวนการ
เชื่อมเสียดทานแบบกวนหลายรูปแบบ” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
4. ทิวาพร กาหลง และ กิตติพงษ กิมะพงศ “การศึกษาความเปนไปไดในการเชื่อม
ตานทานแบบจุดรอยตอเกยระหวางอลูมิเนียม AA1100 และ เหล็กกลาเคลือบสังกะสี
SGACD 45/45” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553, 1315 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
5. ปรกช สิริสุวัณณ, ศักดิ์ชยั จันทศรี สมชาย วนไทยสงค และ กิตติพงษ กิมะพงศ
“อิทธิพลสารละลายโซเดียมคลอไรดตออัตราการกัดกรอนของรอยตอเกยระหวาง
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อลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกลา AISI1015” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553, อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
6. มณเฑียรชัย กลั่นบุบผา, ณรงคชัย โอเจริญ, ธนากร วิรุฬหมงคล, กิตติพงษ กิมะพงศ,
นที ศรีสวัสดิ์ และ สรพงษ ภวสุปรีย “การศึกษาผลกระทบของนาโน TiO2 ที่เตรียม
จากแรลูโคซีนในเสนใย PP ตอสมบัติเชิงกลบางประการและสมบัติทางความรอน”
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553,
อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
7. มนัส ศรีสวัสดิ์ และ กิตติพงษ กิมะพงศ “การศึกษาสมบัติของพอลิเมอรผสมระหวาง
โพลิโพรพิลีนกับอะลูมิเนียมออกไซดที่เหลือใชจากระบวนการหลอลอแมกรถยนต”
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553, 13-15 ตุลาคม 2553,
อุบลราชธานี, แผนซีดีรอม.
8. นฤพนธ จันทรขาว และ กิตติพงษ กิมะพงศ “การเปรียบเทียบอัตราการกัดกรอน
รอยตอเกยอลูมิเนียม AA 1100 และเหล็กกลา AISI1015” รายงานการประชุมการ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร ครั้งที่ 8 จังหวัด
สงขลา 22-23 เมษายน 2553 หนา 677-682.
9. ศักดิ์ชัย จันทศรี, ปราโมทย พูนนายม, สมชาย วนไทยสงค และกิตติพงษ กิมะพงศ “การ
เปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหวางอลูมิเนียม 6063 และ
เหล็กกลาไรสนิม 430 ที่เชื่อมดวยตัวกวนทรงกระบอกและทรงกรวย” รายงานการประชุมการ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยา-ลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา
22-23 เมษายน 2553 หนา 826-830.
10. วิชัย พุมจันทร และ กิตติพงษ กิมะพงศ “การเชื่อมอลูมิเนียม 6063 และอลูมิเนียม 7075 โดย
การเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวน” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, หนา 1039-1043.
11. ปรกช สิริสุวัณณ ธวัช หมีเฟอง นิธิรัตน โพธิ์ทอง และ กิตติพงษ กิมะพงศ “ความแข็งแรงดึง
ของรอยตอชนดวยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมผสมแผนรีด 6063 และอลูมิเนียม
หลอผสมแมกนีเซียม” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552, 2122 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, หนา 1044-1050.
12. กิตติพงษ กิมะพงศ บุญสง จงกลณี อนินท มีมนต และ สมชาย วนไทยสงค “อิทธิพลตัวแปร
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนตอความแข็งแรงเฉือนของรอยตอเกยระหวางอลูมิเนียม 6063
และเหล็กกลาไรสนิม 430” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552,
21-22 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, หนา 1050-1055.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ปราโมทย พูนนายม ปรกช สิริสุวัณณ ศักดิ์ชัย จันทะศรี นิธิรัตน โพธิ์ทอง และ กิตติพงษ กิมะ
พงศ “การเปลี่ยนแปลงสมบัติโลหะเชื่อมอลูมิเนียม 6063-T1 ดวยตัวกวนการเชื่อมเสียดทาน
แบบกวนหลายรูปแบบ” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552, 2122 ตุลาคม 2552, ขอนแกน, หนา 1056-1061.
มณเฑียรชัย กลั่นบุบผา กิตติพงษ กิมะพงศ และ สรพงษ ภวสุปรีย “การเตรียมเสนใยนาโน
จากแรลูโคซีน” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552, 21-22
ตุลาคม 2552, ขอนแกน, หนา 1101-1106.
ศาสตรตราชัย เตี๊ยะตาชาง สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และ กิตติพงษ กิมะพงศ
“การศึกษาความเปนไปไดของเถาลอยอลูมิเนียมตอสมบัติทางฟกสิกขของอิฐทนไฟ”
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552,
ขอนแกน, หนา 1107-1111.
กฤษณะ ปยะพุทธานนท และ กิตติพงษ กิมะพงศ “อิทธิพลความเร็วรอบและ
ความเร็วเดินในแนวเชื่อมการเสียดทานแบบกวน ตอความแข็งแรงของรอยตอเกย
ของอลูมิเนียมผสมเกรด 6063 และ 5052” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทาง
วิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา-นคริ น ทร ครั้ ง ที่ 7 จั ง หวั ด สงขลา 21-22
พฤษภาคม 2552 หนา 411-415.
กิตติพงษ กิมะพงศ “การประยุกตการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนในการเชื่อม
รอยตอระหวางอลูมิเนียมผสมและเหล็กกลา” รายงานการประชุมการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรม-ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 21-22
พฤษภาคม 2552 หนา 521-526.
ประจักษ อางบุญตา บุญสง จงกลนี และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลตัวแปรการ
เชื่ อ มแบบหมุ น วนอิ เ ลกโทรดต อ สมบั ติ ข องโลหะเชื่ อ มหล็ ก กล า ไร ส นิ ม 304”
รายงานการประชุมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 21-22 พฤษภาคม 2552 หนา 533-538.
สมหมาย วันดี นิธิรัตน โพธิ์ทอง สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และ กิตติพงษ กิมะพงศ.
“อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบยางตอสมบัติเชิงพลวัตและระยะเวลาในการอบคงรูป
ของชิ้นงานยาง” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551,
22-24 ตุลาคม, สงขลา, หนา 846-851.
ธวัช หมีเฟอง และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบจุดตอ
สมบัติของรอยตอเกยระหวางอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกลาไรสนิม 430” การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หนา 834-839.
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21. มณฑียรชัย กลั่นบุปผา กิตติพงษ กิมะพงศ และ สรพงษ ภวสุปรีย. “การศึกษาผลกระทบของไท
ทาเนียมออกไซดขนาดไมโครเมตรและขนาดนาโนเมตรในเสนใยโพลีโพรพิลีนที่มีตอสมบัติ
การทนแรงดึง การตอตานแบคทีเรียและสมบัติความรอน” การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หนา 781-786.
22. ธรรมนูญ อินทรพล และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “ศึกษาตัวแปรการเชื่อมเลเซอรเทเลอรแบล็งคตอ
การยืดตัวของรอยตอชนแผนเหล็กเคลือบสังกะสี เกรด SGACD” การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หนา 775-780.
23. เทอดศักดิ์ เกี้ยวสันเที๊ยะ และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลของความเร็วรอบการหมุนวนอิเลค
โทรดตอการลดขนาดเกรนของรอยเชื่อมทิกเหล็กกลาไรสนิม 304” การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 22-24 ตุลาคม, สงขลา, หนา 734-739.
24. นราธิป แสงซาย สงกรานต บางศรัณยทิพย และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลรูปรางตัวกวน
การเชื่ อ มด ว ยการเสี ย ดทานแบบกวนต อ ความต า นทานแรงดึ ง ของรอยต อ ชนอลู มิ เ นี ย ม
AA6063-T1” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 22-24 ตุลาคม,
สงขลา, หนา 718-723.
25. กิตติพงษ กิมะพงศ. “การเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวน: การแกปญหาการตอวัสดุที่ยากตอ
การเชื่อมหลอมละลาย” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2551, 2224 ตุลาคม, สงขลา, หนา 712-717.
26. ธรรมนูญ อินทรพล และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมเลเซอรตอสมบัติ
ทางกลของรอยตอชนแผนเทเลอรแบล็งคเหล็กเคลือบสังกะสี เกรด SGACD” รายงานการ
ประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 จังหวัด
สงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หนา 579-583.
27. สมหมาย วันดี นิธิรัตน โพธิ์ทอง และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบยาง
ตอสมบัติความเปนสปริงและระยะเวลาในการอบคงรูปของชิ้นงานยาง” รายงานการประชุม
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา
8-9 พฤษภาคม 2551 หนา 573-578.
28. ณัฐ แกวสกุล เรวัตร ซอมสุข และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมดวยการเสียด
ทานแบบกวนตอสมบัติทางกลของรอยตออลูมิเนียม 6063 และเหล็กกลาไรสนิม 304” รายงาน
การประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6
จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หนา 567-572.
29. พันธุพงษ คงพันธุ บุญสง จงกลนี และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการ
เชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวนตอความแข็งแรงงของรอยตอชนอลูมิเนียม 6063-T1” รายงาน
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

การประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 6
จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หนา 561-566.
กิตติพงษ กิมะพงศ บุญสง จงกลนี และ สมควร แววดี. “อิทธิพลรูปรางตัวกวนการเชื่อมดวย
การเสียดทานแบบกวนตอความตานทานแรงดึงของรอยตออลูมิเนียม 6063-T1 และเหล็กกลา
AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หนา 555-560.
เทอดศักดิ์ เกี๊ยวสันเที๊ยะ และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลการหมุนอิเลกโทรดของ
การเชื่อมทิกตอการลดขนาดเกรนแนวเชื่อมเหล็กกลาไรสนิม 304” การประชุมวิชาการ
ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หนา 287294.
ธวัช หมีเฟอง และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “โครงสรางจุลภาคและความแข็งแรงเฉือน
รอยตอเกยอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกลาไรสนิม 430” การประชุมวิชาการ ราชมงคล
อีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา หนา 280-286.
กิตติพงษ กิมะพงศ. “รูปแบบการกัดกรอนของรอยเชื่อมตอเกยดวยการเสียดทานแบบ
กวนระหวางอลูมิเนียมผสมและเหล็กกลาคารบอนในสารละลายโซเดียมคลอไรด”
การประชุมวิชา-การ ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัด
นครราชสีมา หนา 265-271.
สมศักดิ์ ศรีปาหมาก และ กิตติพงษ กิมะพงศ. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวเชื่อมตอ
สมบัติของรอย ตอชนอลูมิเนียม 6063-T1 ดวยการเชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวน”
การประชุมวิชาการ ราชมงคลอีสานวิชาการครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 จังหวัด
นครราชสีมา หนา 258-264.
กิตติพงษ กิมะพงศ. “พฤติกรรมการกัดกรอนของรอยเชื่อมตอเกยดวยการเสียดทาน
แบบกวนระหว า งอลู มิ เนี ย มผสมและเหล็ ก กล า คาร บ อน” การประชุ ม วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 4 6-7 ธันวาคม 2550 จังหวัด
นครปฐม หนา 300-307.
กิตติพ งษ กิมะพงศ . “อิ ทธิพ ลตั ว แปรการเชื่อมดว ยการเสีย ดทานแบบจุด ตอ ความ
แข็งแรงรอยตอเกยอลูมิ เนียม 1100 และเหล็กกลาไรสนิม 304” การประชุมวิชาการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2550, 24-26 ตุลาคม, ภูเก็ต, หนา 539-544.
กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต ประกอบ บุญยงค สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แกวสกุล.
“ความตานทานแรงดึงและตําแหนงการพังทลายของรอยตอชนอลูมิเนียมและเหล็กกลาโดยการ
เชื่อมดวยการเสียดทานแบบกวน” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550 จังหวัดภูเก็ต แผนซีดีรอม.
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กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต ประกอบ บุญยงค สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แกว
สกุล. “การเชื่อมรอยตอเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกลาดวยการเสียดทานแบบกวน: รายงาน
ที่ 1 อิทธิ-พลตัวแปรการเชื่อมตอกลสมบัติของรอยตอเกย” รายงานการประชุม การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ครั้งที่ 5 10-11 พฤษภาคม 2550
จังหวัดภูเก็ต แผนซีดีรอม.
กิตติพงษ กิมะพงศ อนินท มีมนต และ ประกอบ บุญยงค. “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอร
รอยตอชนอลูมิเนียมผสมและเหล็ก” เทพสตรีวิจัย ครั้งที่ 1 17-18 สิงหาคม 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี หนา 1-5.
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The 8th PSU-Engineering Conference, 22-23 April, Prince of Songkla University, Songkla,
pp. 491-495.
Kamongpong Jamkamon and Sirichai Torsakul, 2010, “Performance of Cu-electrode and
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4. ผศ.สมศักดิ์ แกนทอง
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80

2) ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. อนันต วงศ กระจาง ไพฑูรย พูลสุขโข และ นฤทธ คชฤทธิ์. 2550. “การออกแบบและสราง
เครื่องตนแบบปดฝาขวดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแบบ Triple-Funtion” การประชุมวิชา การ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2550 24-26 ตุลาคม 2550 ภูเก็ต หนา 60-65.
2. นฤทธ คชฤทธิ์. 2550. “การเฝาติดตามสภาวะเครื่องมือกลดวยตัวตรวจวัดการสั่นสะเทือน”
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
3. นฤทธ คชฤทธิ์. 2552. “ไดนาโมมิเตอรวัดแรงตัดกลึง 3 ทิศทาง” การประชุมขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ป 2552, 21-22 ตุลาคม 2552.
4. นฤทธ คชฤทธิ์. 2553. “การหาเสนความโคงไหลตัวโลหะแผนโดยวิธีดันขึ้นรูปดวย
แรงดันน้ํามัน”การประชุมขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ป2553, 13-15 ตุลาคม 2553.
3) หนังสือและเอกสารวิชาการอื่นๆ
1. นฤทธ คชฤทธิ์. 2549. “ไดนาโมมิเตอรวัดแรงตัด 3 ทิศทางสําหรับงานกัด” สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล.
2. นฤทธ คชฤทธิ์. 2548. “หนังสือ ทฤษฎีการตัดปาดผิวโลหะและการประยุกตใชงาน” ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
3. นฤทธ คชฤทธิ์. 2548. “เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล”
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
4. นฤทธ คชฤทธิ์. 2539. “การดีปดรอวเปลือกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใชแรงกดยึดชิ้นงานที่เปน
สัดสวนกับแรงที่ใชพั้นช” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
5. นฤทธ คชฤทธิ์. 2553. “การเฝาตรวจติดตามสภาวะเครื่องมือกลดวยตัวตรวจวัดการ
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