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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1. ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
Bachelor of Engineering Program in Mechatronics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แมคคาทรอนิกส)
วศ.บ. (แมคคาทรอนิกส)
Bachelor of Engineering (Mechatronics)
B.Eng. (Mechatronics)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษาในปจจุบันไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการ
สอนจึงไดใหความสําคัญกับผูเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหลักสูตรใหกับผูที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการระยะหนึ่ งแลว การจัด การเรียนการสอนจํา เปน ที่ต องจัด ให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการที่เปนผูวาจางเปนหลัก ซึ่งการเรียน
การสอนจึงควรเปนสหวิทยาการมากกวาหลักสูตรทั่วไป ทําใหหลักสูตรในที่เปดสอนอยูแลวใน
ระบบปกติ ไมสามารถที่จะรองรับความตองการของวิศวกรที่กําลังทํางานอยูในสถานประกอบการได
อยางสมบูรณ
สําหรับกระบวนการผลิตในปจจุบัน ไดนําระบบอัตโนมัติมาใชเปนจํานวนมาก โดยการ
ควบคุมระบบในกระบวนการผลิตนั้น ตองใชศาสตรหลักที่สําคัญ 2 สวนคือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering) และสาขาวิศวกรรมไฟฟา(Electrical Engineering) ซึ่งทําใหเปนที่มาของ
ศัพทแมคคาทรอนิกส (Mechatronics) ซึ่งเปนลักษณะวิชาชีพที่มีความรูความสามารถในระบบการ
ควบคุม กลไก ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การออกแบบกลไกเพื่อใชรวมกับระบบควบคุม

อัตโนมัติ อยางไรก็ตามในปจจุบันทางภาคการผลิต ยังขาดบุคลากรดานชางและวิศวกรที่มีความรูใน
การซอ มบํ า รุ ง ปรั บปรุ ง ระบบการผลิตอั ต โนมัติ อยู เ ป น จํ า นวนมาก อีก ทั้ ง นายช า งที่มี ทั ก ษะ
ทางดานนี้ งานซอมบํารุงก็ดี ก็ยังขาดความรูความเขาใจในระบบควบคุมอัตโนมัติอยู
ดังนั้น เพื่อสงเสริมการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนปจจัยที่สําคัญในการศึกษาในโลก
ป จ จุ บั น สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล จึ ง ได ทํ า การจั ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ทางด า น
วิศวกรรมศาสตร สาขาแมคคาทรอนิกส ขึ้น เพื่อเพิ่มพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตของ
ประเทศในทุกดานอุตสาหกรรมใหมีความทันสมัย สามารถแขงขันกับตางประเทศได
วัตถุประสงคที่สําคัญของหลักสูตรเปนดังนี้
1. หลักสูตรตองมีความทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม แตยังคงใหความสําคัญ
กับการศึกษาดานสังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ ซึ่งบูรณาการอยูในหลักสูตรดวย
2. หลักสูตรตองมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่ศึกษาไปใชในงานจริง
ไดโดยตรง ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ดวย
3. หลักสูตรตองมีความเปนสากลและเสริมสรางใหผูเรียนมีความใฝรู เหมาะสมกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต
4. เมื่อจบการศึกษาบัณ ฑิต จะมีความเปนเอกลักษณในวิชาชีพของตนเอง และสามารถ
พัฒนาวิชาชีพใหเจริญรุงเรืองตอไปได
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
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8. ระบบการศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก)
12. คณาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อ. กองพัน อารีรักษ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
อ.วรรณวนัช บุงสุด
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อ. โศรฎา แข็งการ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดํารงพงศ
Ph.D. (D.Eng, Energy and Environmental Science)
อ. สุดารัตน ขวัญออน
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
12.2 อาจารยผูสอน
หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย
รศ. ร.อ. ดร. กนตธร ชํานิประศาสน
รศ. ดร. กิตติเทพ เฟองขจร
รศ. ดร. จรัสศรี ลอประยูร
รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตยกุลชัย
รศ. ดร.ทวิช จิตสมบูรณ
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Geological Engineering)
Ph.D. (Ceramics)
Ph.D. (Mineral Processing)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Computer Science)
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รศ. น.อ. ดร.วรพจน ขําพิศ
รศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
รศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง
รศ. ดร. อํานาจ อภิชาติวัลลภ

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Ceramics)
Ph.D. (Civil Engineering)

ผูชวยศาสตราจารย
ผศ. ดร. กษมา จารุกําจร
ผศ. ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล
ผศ. ดร. กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
ผศ. ดร. คะชา ชาญศิลป
ผศ. ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ผศ. ดร. ฉลองศรี ฟลัด
ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน
ผศ. ดร. พรศิริ จงกล
ผศ. ดร. พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน
ผศ. ดร. มงคล จิรวัชรเดช
ผศ. ดร. ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน
ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวฒ
ั น
ผศ. ดร. รังสรรค วงศสรรค
ผศ. ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล
ผศ. ดร. วิมลลักษณ สุตะพันธ
ผศ. ดร. สมประสงค สัตยมัลลี
ผศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย
ผศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ผศ. ดร. สุดจิต ครุจิต
ผศ. ดร. อนันท อุนศิวิไลย
ผศ. ดร. อาทิตย ศรีแกว
ผศ. ดร. อุทัย มีคํา
ผศ. ดร. เอกชัย จันทสาโร
ผศ. ดร. เอมอร ทัศนศร
ผศ. ดร. Adrian Evan Flood

Ph.D. (Polymer Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Environmental Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Industrial Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Polymer Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Transportation Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (Geotechnical Engineering)
Ph.D. (Environmental Engineering)
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)
Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Dr.rer.nat (Geology)
Ph.D. (Chemical Engineering)
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ผศ. เกรียงไกร ไตรสาร
ผศ. ธารา เล็กอุทัย
ผศ. วิทวัส ยมจินดา
ผศ. ศาสน สุขประเสริฐ
ผศ. สมพันธุ ชาญศิลป
อาจารย
อ. ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย
อ. ดร. จงพันธ จงลักษมณี
อ. ดร. จรียา ยิม้ รัตนบวร
อ. ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล
อ. ดร. ฉัตรเพชร ยศพล
อ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา
อ. ดร. ชุติมา พรหมมาก
อ. ดร. ณรงค อัครพัฒนากูล
อ. ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน
อ. ดร. ทวีศักดิ์ ศิลกุล
อ. ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ
อ. ดร. ธีระสุต สุขกําเนิด
อ. ดร. นิมิต ชมนาวัง
อ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
อ. ดร. ปราณี ชุมสําโรง
อ. ดร. ปรเมศวร หอแกว
อ. ดร. พงษชัย จิตตะมัย
อ. ดร. พยุงศักด จุลยุเสน
อ. ดร. พรพจน ตันเส็ง
อ. ดร. พนารัตน โทมณี
อ. ดร. รังสรรค ทองทา
อ. ดร. วิภาวี อุสาหะ
อ. ดร. วีรชัย อาจหาญ
อ. ดร. วีระชัย มโนพิเชฐวัฒนา

M.S. (Petroleum Engineering)
M.S. (Basin Evolution and Dynamics)
M.Sc. (Agricultural Mechanics)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขนสง)
M.Eng. (Electrical Engineering)

Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Geology)
Ph.D. (Environmental Technology)
Ph.D. (System analysis, Control and Processing
Information)
Ph.D. (Environmental Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Telecommunications)
D.Eng. (Metallurgical Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (Quaternary Geology)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)
Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Industrial Engineering)
Ph.D. (Agricultural Science)
Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering)
Ph.D. (Industrial Engineering)
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อ. ดร. วีระยุทธ ลอประยูร
อ. ดร. วุฒิ ดานกิตติกุล
อ. ดร. ศิริรัตน รัตนจันทร
อ. ดร. สุขเกษม กังวานตระกูล
อ. ดร. สุธรรม ศรีหลมสัก
อ. ดร. อัฆพรรค วรรณโกมล
อ. ดร. Shigeki Morimoto
อ. กองพล อารีรักษ
อ. ชาญชัย โรจนสโรช
อ. ชาญวิทย แกวกสิ
อ. เชาวน หิรัญตียะกุล
อ. ณัฐภรณ เจริญธรรม
อ. ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ
อ. ธีระชาติ พรพิบูลย
อ. ธีรวัฒน สินศิริ
อ. นิตยา บุญเทียน
อ. บุญเรือง มะรังศรี
อ. ร.อ. ประโยชน คําสวัสดิ์
อ. ปยาภรณ กระฉอดนอก
อ. เผด็จ เผาละออ
อ. พรวสา วงศปญญา
อ. พรรษา ลิบลับ
อ. พีระพงษ อุฑารสกุล
อ. มนตทิพยภา อุฑารสกุล
อ. วิโรจน แสงธงทอง
อ. วิโรจน วงศธัญลักษณ
อ. สงบ คําคอ
อ. สนั่น ตั้งสถิตย
อ. สมศักดิ์ วาณิชอนันตชยั
อ. สามารถ บุญอาจ
อ. สารัมภ บุญมี
อ. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน

Ph.D. (Ceramics)
D.Eng (Civil and Environmental Engineering)
D.Eng. (Materials Science and Engineering)
D.Eng. (Materials Engineering)
Ph.D. (Ceramic Engineering)
Ph.D. (Geology)
Ph.D. (Industry)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.Sc. (Agricultural Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
M.Eng. (Food Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
MSEE (Communications & Signal Processing)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
M.Eng. (Soil Engineering)
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อ. อติชาต วงศกอบลาภ
อ. อรรณพ ประวัตวิ งศ
อ. อุษณีย กิตกําธร

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)

หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ศาสตราจารย
ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก
ศ. ดร. Edouard Berge Manoukian
ศ. ดร. Sergey Meleshko

Dr.rer.nat. (Computational Chemistry)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Phys. and Math.)

รองศาสตราจารย
รศ. ดร. กรกช อินทราพิเชฐ
รศ. ดร. ทัศนีย สุโกศล
รศ. ดร. ประพันธ แมนยํา
รศ. ดร. ประภาศรี อัศวกุล
รศ. ดร. ประสาท สืบคา
รศ. ดร. ไพโรจน สัตยธรรม
รศ. ดร. มาลี ตั้งสถิตยกุลชัย
รศ. ดร. วิจิตร รัตนพานี
รศ. ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ
รศ. ดร. สุกิจ ลิมปจํานงค
รศ. ดร. สมพงษ ธรรมถาวร
รศ. ดร. สําเนา ผาติเสนะ
รศ. ดร. เสาวณีย รัตนพานี
รศ. ดร. อนันต ทองระอา
รศ. ดร. Joewono Widjaja
รศ. ดร. Kenneth James Haller
รศ. ดร. Nikolai Mochkine
รศ. ดร. Yupeng Yan

Ph.D. (Molecular Biology)
Ph.D. (Trop. Med. In Microbiology Immunology)
D.Phil. (Material Physics)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Fuel Science)
Ph.D. (Inorganic Chemistry)
Ph.D. (Nuclear Physics)
Ph.D. (Physics)
Doc.rer.nat. (Botany)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Physical Chemistry)
Dr.rer.nat (Computational Chemistry)
D.Eng. (Electronic Engineering)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Phys. and Math.)
Ph.D. (Physics)
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ผูชวยศาสตราจารย
ผศ. ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท
ผศ. ภก. ดร. เกรียงศักดิ์ เอือ้ มเก็บ
ผศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ
ผศ. ดร. ตริตาภรณ ชูศรี
ผศ. ดร. ทรงกต ทศานนท
ผศ. ดร. ธนพร แมนยํา
ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ
ผศ. ดร. ประยูร สงสิริฤทธิกุล
ผศ. ดร. พวงรัตน ไพเราะ
ผศ. ดร. พาณี วรรณนิธิกุล
ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา
ผศ. ดร. วารี วิดจายา
ผศ. ดร. วิภา สุจินต
ผศ. ดร. วิสิษฐ แววสูงเนิน
ผศ. ดร. สันติ ศักดารัตน
ผศ. ดร. สิทธิโชค แสงโสดา
ผศ. ดร. สุรีลักษณ รอดทอง
ผศ. ดร. อรชุน ไชยเสนะ
ผศ. ดร. Eckart Robert Schulz
ผศ. ดร. James R.Ketudat-Cairns
อาจารย
อ. ดร. คมสัน พิระภัทรุงสุริยา
อ. ดร. เจษฎา ตัณฑนุช
อ. ดร. ชิโนรัตน กอบเดช
อ. ดร. ณัฐวุฒิ ธานี
อ. ภญ. ดร. นวลนอย จูฑะพงษ
อ. ดร. พงศเทพ สุวรรณวารี
อ. ดร. พิชญา นาคเขียว
อ. ดร. ราเชนทร โกศัลวิตร
อ. ดร. รุงฤดี ศรีสวัสดิ์

Dr.rer.nat. (Physical Chemistry)
Ph.D. (Pharmacology)
Ph.D. (Inorganic Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Remote Sensing)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Toxicology)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Natural Science)
Ph.D. (Animal Physiology)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Biochemistry)
Ph.D. (Polymer Chemistry)
Ph.D. (Organic Synthesis)
Docteur de3emecycle (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Biology)

Ph.D. (Medical Microbiology)
Ph.D. (Applied Mathematics)
Ph.D. (Theoretical Physics)
Ph.D. (Ecology Entomology)
Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)
Ph.D. (Crop and Soil Sciences)
Ph.D. (Organic Chemistry)
Ph.D. (Anatomy)
Ph.D. (Physiology)
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อ. ดร. รจนา โอภาสศิริ
อ. พ.อ. ดร. วรศิษย อุชัย
อ. ดร. วิไลรัตน ลี้อนันตศักดิ์ศิริ
อ. สพ.ญ. ดร. ศจีรา คุปทิพยานันท
อ. ดร. ศุภกร รักใหม
อ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน
อ. ดร. สุกญ
ั ญา เตชะไตรภพ
อ. ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช
อ. ดร. สัญญา สราภิรมย
อ. ดร. Paul Joseph Grote
อ. มงคล ผจงธนสฤษฏิ์
อ. อินทรียา สุทธิวานิช

Ph.D. (Environmental Biology)
Ph.D. (Nuclear Physics)
Ph.D. (Microbiology and Immunology)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Geography: Terrain Evaluation, RS, and GIS)
Ph.D. (Biology)
MHS. (Molecular Microbiology and Immunology)
M.Sc. (Forestry Management)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รองศาสตราจารย
รศ. ดร. คณิต ไขมุกด
รศ. ดร. ไทย ทิพยสุวรรณกุล
รศ. ดร. ประภาวดี สืบสนธิ์
รศ. ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ
รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์
รศ. Jeremy William Ward

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. (Instructional Systems and Library Science)
D.A. (English)
M.A. (English as a Foreign Language)
M.Ed. (Teaching English Overseas)

ผูชวยศาสตราจารย
ผศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา
ผศ. ดร. จิราพร แสงอรุณ
ผศ. ดร. ชาญณรงค อินทรประเสริฐ
ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ
ผศ. ดร. ศิริลักษณ อุสาหะ
ผศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ
ผศ. พยอม กอนในเมือง

วท.ด. (เศรษฐศาสตรการเกษตร)
Ph.D. (Second Language Education)
Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages)
Ph.D. (Library and Information Science)
Ph.D. (Education)
Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
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อาจารย
อ. ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ
อ. ดร. ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต
อ. ดร. นฤมล รักษาสุข
อ. ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
อ. ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน
อ. ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี
อ. ดร. มัลลิกา สังขสนิท
อ. ดร. วรพจน สุทธิสัย
อ. ดร. วิศิษฎพร วัฒนวาทิน
อ. ดร. สฤษดิ์ ศรีขาว
อ. ดร. สานุช ณ ถลาง
อ. ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี
อ. ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์
อ. กมร บุตรแสง
อ. กฤตภาส สุปญญาโชติสกุล
อ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช
อ. ชนิศา สุกแสงปญญา
อ. ณัฎฐญา เผือกผอง
อ. น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
อ. เทพทวี โชควศิน
อ. นรินทร ฉิมสุนทร
อ. นิศาชล จํานงศรี
อ. บุษกร ยอดคําสือ
อ. ประสงค สายหงษ
อ. พรอนันต เอี่ยมขจรชัย
อ. มันตา ศุภนคร
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร
อ. วีรพงษ พลนิกรกิจ
อ. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
อ. สุขสรรพ ศุภเศรษฐเสรี
อ. สถิตยโชค โพธิสอาด

Ph.D. (Education)
Ph.D. (Linguistics)
Ph.D. (Library and Information Science)
D.Ed. (Curriculum and Instruction)
Ph.D. (Educational Studies)
Ph.D. (Reading)
Ph.D. (Education/Human Resource Development)
Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology)
Docteur en Droit (International Law)
Ph.D. (Curriculum and Instruction )
Ph.D. (Language and Linguistics)
Ph.D. (Business Administration)
Ph.D. (Foreign Language Education)
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
M.A. (TESOL&Bilingual Education)
M.S. (Accounting/Information Systems)
M.A. (Teaching of English As a Second Language)
พบ.ม. (บริหารการเงิน/วิทยาการคอมพิวเตอร)
อ.ม. (ปรัชญา)
M.A. (Media and Culture)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
อ.ม. (ภาษาศาสตร)
M.A. Anthropology (Social-Cultural)
อม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ)
MBA. (General Management)
นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Master of Information System Management
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อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล
อ. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
อ. อิศรา ประมูลศุข
อ. Peter Charles Bint

นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน)
นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน)
M.A. (English Language Studies and Methods)
M.Phil (Phonetics)

13. จํานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษา
2549
60
2550
60
2551
60
2552
60
2553
60

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ
60
60
60

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
15. หองสมุด
หองสมุดที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ
สื่อการศึกษา และบริการสารสนเทศ ดังนี้
15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย
15.1.1 หนังสือฉบับพิมพ
80,656 เลม
15.1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส
892 ชื่อเรื่อง
(มทส บอกรับ 103 ชื่อเรื่อง, ใชรวมกับภาคี 789 ชือ่ เรื่อง)
15.1.3 วารสารฉบับพิมพ
463 ชื่อเรื่อง
15.1.4 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
397 ชื่อเรื่อง
(ไดแก ACS, AIP&APS, Blackwell [STM])
15.1.5 ฐานขอมูลออนไลน
10 ฐาน
(ไดแก Emerald, Agricola Plustext, ERIC Plustext,
Safety Info, IEEE, DAO, ACM Digital library,
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Lexis&Nexis, H.W.Wilson, Science Direct)
15.1.6 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยานิพนธไทย
15.1.7 สื่ออื่น ๆ ไดแก สื่อ โสตทัศนและสือ่ อิเล็กทรอนิกส

1
5,664

ฐาน
รายการ

15.2

บริการยืมระหวางหองสมุด
ใหบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการภายในประเทศตลอดจนการขอสําเนา/ยืมเอกสารระหวางประเทศ
15.3 บริการสืบคนสารสนเทศ
15.3.1 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการ
15.3.2 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย
- กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย
- กลุมวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร
- กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ
- กลุมวิชาเลือกบังคับ
- กลุมวิชาสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

160 หนวยกิต

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
31 หนวยกิต
31
54
8
6
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

49 หนวยกิต ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
9 หนวยกิต ประกอบดวย

451170 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
General English
451171 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I

3(3-0-6)

451272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

9 หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
451100 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
451101 กฎหมายสําหรับวิศวกร
Laws for Engineers

ประกอบดวย
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
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451102 เศรษฐกิจและสังคมไทย
Thai Society and Economics

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
• วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
451132 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
451133 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers Laboratory I
451134 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers Laboratory II
451141 เคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
451142 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers Laboratory

31 หนวยกิต
15 หนวยกิต

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
451120 คณิตศาสตรเชิงเสน
Linear Mathematics
451121 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 1
Engineering Mathematics I
451122 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 2
Engineering Mathematics II
451123 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 3
Engineering Mathematics III

16 หนวยกิต

•

ประกอบดวย
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
451151 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Graphics
451201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
451202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
Engineering Statics
451203 เทอรโมไดนามิกส
Thermodynamics
451204 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
451205 วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering
451206 กลศาสตรวัสดุ
Mechanics of Materials
451207 กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics

99 หนวยกิต
31 หนวยกิต

กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ
451208 พลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Dynamics
451209 อุปกรณกระตุน เชิงไฟฟา
Electrical Actuator
451301 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักร
Design of Mechanical Elements
451302 การสั่นทางวิศวกรรม
Engineering Vibration
451303 การออกแบบเครื่องจักรกล
Design of Machinery
451304 ระบบอิเล็กทรอนิกส 1
Electronics System I

54 หนวยกิต

ประกอบดวย
3(2-3-6)
4(2-6-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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451305 การออกแบบระบบควบคุม
Control System Design
451306 การวัดและเครือ่ งมือวัด
Measurements and Instrumentation
451307 ระบบแมคคาทรอนิกส
Mechatronics System
451308 ระบบอิเล็กทรอนิกส 2
Electronics System II
451241 ปฎิบัติการแมคคาทรอนิกส 1
Mechatronics Laboratory I
451342 ปฎิบัติการแมคคาทรอนิกส 2
Mechatronics Laboratory II
451343 ปฎิบัติการแมคคาทรอนิกส 3
Mechatronics Laboratory III
451350 โครงงานแมคคาทรอนิกส 1
Mechatronics Project I
451351 โครงงานแมคคาทรอนิกส 2
Mechatronics Project II
กลุมวิชาเลือกบังคับ
451371 กําลังจากของไหล
Fluid Power
451372 หุนยนตเบื้องตน
Introduction to Robotics
451373 การควบคุมในอุตสาหกรรม
Industrial Control
451374 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensor and Transducers
451375 วิธีไฟไนตอิเลเมนท
Finite Element Method
451376 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economy

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(0-12-12)
4(0-12-12)

8 หนวยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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451377 การจัดการอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
Industrial Management
451378 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical Engineering Technology
451379 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Technology
451380 เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Technology
451381 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Technology
451382 การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management
451383 การเขียนแบบเครื่องกล
3(2-3-6)
Mechanical Drawing
451384 การเขียนแบบไฟฟา
3(2-3-6)
Electrical Drawing
451385 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Drawing
451386 การใชเครื่องมือกล
3(2-3-6)
Mechanical Tool
451387 การใชเครื่องมือทางไฟฟา
2(1-3-6)
Electrical Tool
451388 การใชเครื่องมือในอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Tool
กลุมวิชาสหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตใน
ภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กําหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศึกษา 5 หนวยกิต
425390 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
Pre-cooperative Education
425391 สหกิจศึกษา 1
5 หนวยกิต
Cooperative Education I
17

กลุมวิชาเลือกเสรี
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17.3.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 6 ตัว หนาชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้
ลําดับที่ 1
หมายถึง สํานักวิชา
ลําดับที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา
ลําดับที่ 4
หมายถึง ชั้นป
ลําดับที่ 5 และ 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาของแตละชั้นป
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แผนการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ชั้นป

ภาคการศึกษาที่ 1

หนวย
กิต

1

451100 เทคโนโลยีสารสนเทศ
451101 กฎหมายสําหรับวิศวกร
451120 คณิตศาสตรเชิงเสน
451151 เขียนแบบวิศวกรรม
451170 ภาษาอังกฤษทั่วไป

3
3
4
3
3

2

รวม

16

451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
451201 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร
451202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม

4
4

451204 วัสดุวิศวกรรม

3

4

4
4

ภาคการศึกษาที่ 2
451102 เศรษฐกิจและสังคมไทย
451121 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
451131 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 1
451133 ปฏิบัติการฟสิกส
สําหรับวิศวกร 1
451171 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร 1

รวม
451204 เทอรโมไดนามิกส
451205 วิศวกรรมไฟฟา
451206 กลศาสตรวัสดุ
451208 พลศาสตรวิศวกรรม

รวม

16

451303 การออกแบบเครือ่ ง
จักรกล
451304 ระบบอิเล็กทรอนิกส 1
451305 การออกแบบระบบ
ควบคุม
451342 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 2
วิชาบังคับ 1
รวม

4

18

425391 สหกิจศึกษา

5

451350 โครงงาน

5

แมคคาทรอนิกส 1
วิชาเลือกเสรี 3
รวม

รวม

4
4

รวม
451306 การวัดและเครือ่ งมือวัด
451307 ระบบแมคคาทรอนิกส
451308 ระบบอิเล็กทรอนิกส 2
วิชาเลือกเสรี 1

หนวย
ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
451122 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3
4
451132 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 2
4
451134 ปฏิบัติการฟสิกส
1
สําหรับวิศวกร 2
451141 เคมีสาํ หรับวิศวกร
451142 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
3
วิศวกร
451172 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร 2
15
รวม
4
4
4
4

16
4
4
4

4

451207 กลศาสตรของไหล
451209อุปกรณกระตุนเชิงไฟฟา
451241 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 1
451301 การออกแบบชิ้นสวน
เครือ่ งจักร
451302 การสัน่ ทางวิศวกรรม
รวม
451343 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 3
425390 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาบังคับ 2
วิชาเลือกเสรี 2

หนวย
กิต
4
4
1
4
1
3
17
4
4
2
4
4
18
2
1
4
4

2
4
รวม

หนวยกิต รวมทั้งหมด 160

16

รวม

11

4

451351 โครงงาน

4

แมคคาทรอนิกส 2
4
8

หนวยกิต

รวม

4

แผนการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา
หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึ่งหรือเทียบเทา
ชั้นป

ภาคการศึกษาที่ 1

1

451101 กฎหมายสําหรับวิศวกร
203171 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร 1
451121 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1
451151 เขียนแบบวิศวกรรม

2

3

หนวย
กิต
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2

3

451102 เศรษฐกิจและสังคมไทย
451122 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2
451131 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 1
451133 ปฏิบัติการฟสิกส
สําหรับวิศวกร 1

รวม

13

รวม

451172 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร 2
451201 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร
451202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
451204 เทอรโมไดนามิกส
รวม

3

451302 การสัน่ ทางวิศวกรรม
451301 การออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักร
451304 ระบบอิเล็กทรอนิกส 1
451342 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 2
รวม

4

4
4
4
15

หนวย
กิต
3
4
4
1

12

451207 กลศาสตรของไหล
451204 วัสดุวิศวกรรม
451205 วิศวกรรมไฟฟา
วิชาเลือกเสรี

4
4
4
4

รวม

16
4

4
2

451305 การออกแบบระบบ
ควบคุม
451306 การวัดและเครื่องมือวัด
451303 การออกแบบเครือ่ ง
จักรกล

14

รวม

12

4
4

หนวยกิตรวมทั้งหมด

124

4
4

หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
451123 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 3
451132 ฟสิกสสาํ หรับวิศวกร 2
451134 ปฏิบัติการฟสิกส
สําหรับวิศวกร 2
451141 เคมีสาํ หรับวิศวกร
451142 ปฏิบัติการเคมีสาํ หรับ
วิศวกร
รวม
451206 กลศาสตรวัสดุ
451208 พลศาสตรวิศวกรรม
451209 อุปกรณกระตุน เชิง
ไฟฟา
451241 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 1
รวม
451307 ระบบแมคคาทรอนิกส
451308 ระบบอิเล็กทรอนิกส 2
451343 ปฏิบัติการ
แมคคาทรอนิกส 3
451350 โครงงาน
แมคคาทรอนิกส 1
รวม

หนวย
กิต
4
4
1
4
1
14
4
4
4
2
14
4
4
2
4
14

18. คําอธิบายรายวิชา
18.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18.1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
451170 ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการเรียนรูภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียน
และการใชประโยชนจากแหลงคนควา ความเขาใจเบื้องตนที่จําเปนในการอานเอกสารทางวิชาการ
451171 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและสถานที่
ทํางาน บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูด พัฒนาการใชกลวิธีการสื่อสารและ
กลวิธีการเรียนภาษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ
451172 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
วิชาบังคับกอน : 451171 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนตอวิชาชีพ เชน ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
ปฏิสัมพันธในงานอาชีพ ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในที่ทํางาน เชนการเขียนจดหมายธุรกิจ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
18.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
451100 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักเครื่องมือและอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูและสามารถเขียนชุดคําสั่งและโปรแกรมบังคับการทํางานของ
เครื่องมือและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถนําอุปกรณพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใช
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451101 กฎหมายสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Law for Engineers
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จําเปนตองรู หลักและกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายโทรคมนาคม
451102 เศรษฐกิจและสังคมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Economics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยในเชิ ง เปรี ย บเที ย บผ า นสถาบั น หลั ก ต า ง ๆ
วิเคราะหผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอสังคม เพื่อพัฒนาจริยธรรมของคนไทยใหมี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
18.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
451120 คณิตศาสตรเชิงเสน
4(4-0-8)
Linear Mathematics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พีชคณิตเชิงเสน การแกสมการเชิงเสน เมตริกซและ ดิเทอรมิแนนท ปญหาคาเฉพาะ ปญหาที่
เกี่ยวของกับเวกเตอร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกไขปญหาคณิตศาสตรเชิงเสน
451121 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 1
4(4-0-8)
Engineering Mathematics I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ ฟงกชันผกผัน อินทิกรัลจํากัดเขต
และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพื้นฐาน
451122 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 2
4(4-0-8)
Engineering Mathematics II
วิชาบังคับกอน : 451121 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
ลําดับและอนุกรม เวกเตอรและเรขาคณิต ฟงกชันคาเวกเตอร ฟงกชันหลายตัวแปร
การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแกสมการพีชคณิต
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451123 คณิตศาสตรวศิ วกรรม 3
4(4-0-8)
Engineering Mathematics III
วิชาบังคับกอน : 451122 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน
วิธีการใชอนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร การแปลงลาปลาซและประยุกตใช
451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
4(4-0-8)
Physics for Engineers I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษโมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและ
การหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกและการแกวงกวัด การแผของคลื่นและคลื่นเสีย ง
กลศาสตรของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส
451132 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
4(4-0-8)
Physics for Engineers II
วิชาบังคับกอน : 451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
สนามไฟฟาและศักยไฟฟา กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา สนามแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา
คลื่นแสง ฟสิกสควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน
451133 ปฏิบตั ิการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 1
1(0-3-0)
Physics for Engineers Laboratory I
วิชาบังคับกอน : 451131 ฟสกิ สสําหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคูกับ 451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
การทดลองต างๆ ทางฟสิกส ที่จะสนั บสนุ นทฤษฎีในวิ ชาฟ สิกส สําหรับวิศวกร 1 และเพื่อ
ประสบการณดานการทดลอง จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร คลื่นและของไหล
451134 ปฏิบตั ิการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 2
1(0-3-0)
Physics for Engineers Laboratory II
วิชาบังคับกอน : 451132 ฟสกิ สสาํ หรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคูกับ 451132 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
การทดลองปฏิ บั ติ การฟ สิ กส สํ า หรั บวิ ศวกร 2 จะต องทํ าการทดลองในด านเช นเดี ย วกั บ
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 แตเปนการทดลองในเรื่อง แสง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ฟสิกสยุคใหม
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451141 เคมีสําหรับวิศวกร
4(4-0-8)
Chemistry for Engineers
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรี
เซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ทั่วไปของกรดและเบส จลนศาสตรเคมี
451142 ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-0)
Chemistry for Engineers Laboratory
วิชาบังคับกอน : 451141 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกับ 451141 เคมีสําหรับวิศวกร
การทดลองในหองปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี สมบัติ
ของแกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนศาสตรเคมี
และปฏิกิริยาเคมีแบบตาง ๆ
18.2 หมวดวิชาเฉพาะ
18.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
451151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Graphics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เสนตรงและระนาบ การหมุน รอยตัด การคลี่ การเขียนภาพออโธกราฟฟกสแบบมุมที่หนึ่ง
และมุมที่สาม มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค ภาพตัดและสัญนิยม การเขียนแบบใชงาน
การเขียนแบบทางไฟฟา การเขียนแบบทางกล การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเบื้องตน
451201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
4(2-6-8)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการประมวลผลขอมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาขั้นสูง
การฝกปฏิบัติ การฝกใชโปรแกรม MATLAB การฝกเขียนโปรแกรมเพื่อใชกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
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451202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
4(4-0-8)
Engineering Statics
วิชาบังคับกอน : 451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ
451203 เทอรโมไดนามิกส
4(4-0-8)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : 451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ งาน
ความรอน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎขอที่สองของ
เทอรโมไดนามิกส การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป หลักการถายเทความรอนเบื้องตน การ
วิเคราะหวัฏจักรอยางงายของเทอรโมไดนามิกส
451204 วัสดุวิศวกรรม
4(4-0-8)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ โลหะผสม พลาสติก แอสฟลท ไม คอนกรีต เรซิน ยาง
และวัสดุเซรามิก แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมายคุณสมบัติทางกลศาสตรและวิธีทดสอบ
การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติ ผลของกระบวนการใชความรอนตอ
โครงสรางจุลภาคของโลหะผสม วัสดุอโลหะ เคมีและโครงสรางของพอลิเมอร โครงสรางและ
คุณสมบัติของรีแฟรคตอรีเซรามิก การใชวัสดุวิศวกรรมในการผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
451205 วิศวกรรมไฟฟา
4(4-0-8)
Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : 451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
ทบทวนวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงและการแยกโดดสัญญาณ การวิเคราะห
วงจรไฟฟาดวยการแปลงลาปลาซ วงจรกรองความถี่ ความรูเบื้องตนดานเครื่องจักรกลไฟฟา
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451206 กลศาสตรวัสดุ
4(4-0-8)
Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน : 451202 สถิตศาสตรวิศวกรรม
แรงและหนวยแรง ความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียด หนวยแรงในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัด ระยะโกงของคาน การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลของมอร
และหนวยแรงกระทํารวม เกณฑกําหนดการวิบัติ
451207 กลศาสตรของไหล
4(4-0-8)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 451131 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
บทนํา ของไหลสถิต กฎของการลอยตัว สนามความเร็ว ความเรงของวัตถุที่ไหล กฎพื้นฐาน
และสนับ สนุน สํ า หรับ ตัว กลางแบบต อเนื่ อง ปริ ม าตรควบคุม กฎทรงมวล โมเมนต ตั มเชิง เส น
โมเมนตตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษพลังงาน สมการเบอรนูลลี่ การวิเคราะหมิติ ทฤษฎีไพรบัคคิง
แฮม การไหลแบบอัดตัวไมไดแบบคงตัว การไหลในทอ การไหลเทอบูเลนทในทอ การสูญเสียใน
ระบบทอ การไหลในชองทางเปด
18.2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ
451208 พลศาสตรวิศวกรรม
4(4-0-8)
Engineering Dynamics
วิชาบังคับกอน : 451202 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
หลักพื้นฐานของพลศาสตร กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตรของ
อนุภ าค การหาสมการการเคลื่อ นที่ดว ยกฎขอ ที่ส องของนิว ตัน วิธีพ ลัง งาน และวิธีโ มเมนตตัม
คินีเมติกของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบและการเคลื่อนที่ทั่วไป
451209 อุปกรณกระตุนเชิงไฟฟา
4(4-0-8)
Electrical Actuator
วิชาบังคับกอน : 451205 วิศวกรรมไฟฟา
เซอรโวมอเตอรแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับ สเตปมอเตอร อุปกรณไฮดรอลิกไฟฟา
อุปกรณนิวเมติกไฟฟา
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451241 ปฏิบตั ิการแมคคาทรอนิกส 1
2(1-3-3)
Mechatronics Laboratory I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัดและการสงผานขอมูลการวัด เชน การใชเครื่องมือวัด เชน เครื่องมือ
ตําแหนง ความเร็ว ความเรง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด และเซ็นเซอรอื่น การสงผานขอมูล
451301 การออกแบบชิน้ สวนเครื่องจักร
4(4-0-8)
Design of Mechanical Elements
วิชาบังคับกอน : 451206 กลศาสตรวัสดุ
ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย ทฤษฎี
ความเสียหาย การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลภายใตโหลด รอยตอดวยหมุดย้ําและสลัก เกลียว
เพลา สปริง สกรูสงกําลัง ลิ่มและสลัก
451302 การสั่นทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
Engineering Vibration
วิชาบังคับกอน : 451208 พลศาสตรวิศวกรรม
ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การเคลื่อนที่แบบอิสระและการสั่นโดยแรง การสั่นโดย
การหนวงความหนืด การตอบสนองของระบบตอแรงกระทําแบบตางๆ การสั่นพอง ระบบที่มีอันดับ
ความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบตอเนื่อง
วิธีการทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาความถี่ธรรมชาติและรูปรางการสั่น วิธีการออกแบบอุปกรณ
ปองกันการสั่นแบบตาง ๆ
451303 การออกแบบเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
Design of Machinery
วิชาบังคับกอน : 451208 พลศาสตรวิศวกรรม
กลาวนําถึงกลไกแบบตางๆ การวิเคราะห การขจัด ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การ
สังเคราะหชิ้นสวนกลไก การวิเคราะหแรงสถิต และแรงทางพลศาสตรที่เกิดขึ้นในกลไก การถวง
สมดุลของมวล การออกแบบลูกเบี้ยว การออกแบบเฟองและขบวนเฟอง
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451304 ระบบอิเล็กทรอนิกส 1
4(4-0-8)
Electronics System I
วิชาบังคับกอน : 451205 วิศวกรรมไฟฟา
อุ ป กรณ แ ละวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว ตรวจจั บ และตั ว ขั บ เร า วงจรขยาย วงจรกรอง การ
ประมวลผลสัญญาณ การสงสัญญาณและขอมูล อุปกรณ การไดมาและการแปลงผันขอมูล ระบบ
ดิจิตอล
451305 การออกแบบระบบควบคุม
4(4-0-8)
Control System Design
วิชาบังคับกอน : 451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
หลักของระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบแบบตางๆ สวนประกอบของ
ระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การออกแบบและวิเคราะห
ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
451306 การวัดและเครื่องมือวัด
4(4-0-8)
Measurement and Instrumentation
วิชาบังคับกอน : 451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
ระบบการวัดทางวิศวกรรม ระเบียบวิธีทางสถิติสําหรับการวัด การกระจายของขอมูลที่ไดจาก
การวัด การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวัด การวัดและเครื่องมือวัด อุณหภูมิ แรง ความดัน
ความเครียด อัตราการไหล ความเร็วการไหล เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
451307 ระบบแมคคาทรอนิกส
4(4-0-8)
Mechatronics System
วิชาบังคับกอน : 451342 ปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบตัวตรวจจับและระบบการวัด ระบบกระตุนนิวแมติกและไฮดรอลิก ระบบกระตุนเชิงกล
ระบบกระตุนเชิงไฟฟา ระบบไมโครโปรเซสเซอร ระบบเชื่อมตอ ระบบสื่อสาร ระบบแมคคาทรอนิกส

27

451308 ระบบอิเล็กทรอนิกส 2
4(4-0-8)
Electronics System II
วิชาบังคับกอน : 451304 ระบบอิเล็กทรอนิกส 1
อิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรคอนเวอรเตอรแบบตาง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร การออกแบบและ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส
451342 ปฏิบตั ิการแมคคาทรอนิกส 2
2(1-3-3)
Mechatronics Laboratory II
วิชาบังคับกอน : 451241 ปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส 1
ปฏิบัติการระบบควบคุมตําแหนง ความเร็วของ Servo motor, Stepping motor และการใชงาน
ของเซ็นเซอร ปฏิบัติการใช PLC ควบคุมระบบ Pneumatic และHydraulic
451343 ปฏิบตั ิการแมคคาทรอนิกส 3
2(1-3-3)
Mechatronics Laboratory III
วิชาบังคับกอน : 451342 ปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส 2
วงจรดิจิตอล ไมโครคอลโทลเลอร ระบบปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรม ปฏิบัติการระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร
451350 โครงงานแมคคาทรอนิกส 1
4(0-12-12)
Mechatronics Project I
เงื่อนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจทางแมคคาทรอนิกสตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน โครงงาน
จะตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองศึกษาความเปนมา ความเปนไปไดของปญหา
ประมาณการงบประมาณและกําหนดรูปแบบของโครงงานใหชัดเจน จะตองมีการสงเอกสารรายงาน
และสอบปากเปลาโดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา
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451351 โครงงานแมคคาทรอนิกส 2
4(0-12-12)
Mechatronics Project II
เงื่อนไข : 451350 โครงงานแมคคาทรอนิกส 1
เปนการนําโครงการจาก Mechatronics Project I มาดําเนินการตอเนื่อง จะตองเสร็จสิ้นภายใน
สองภาคการศึกษา จะตองสงผลงานใหเรียบรอย มีเอกสารรายงาน สรุปโครงงานและมีการสอบ
ปากเปลา
18.2.3 กลุมวิชาเลือกบังคับ
451371 กําลังจากของไหล
4(4-0-8)
Fluid Power
วิชาบังคับกอน : 451203 เทอรโมไดนามิกส
เครื่องตนกําลังของของไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร เครื่องจักรกลของไหล ทอและระบบทอ
อุปกรณควบคุมการไหล การออกแบบลูกสูบนิวเมติก และไฮดรอลิก ระบบสงกําลังดวยของไหล
451372 หุนยนตเบื้องตน
4(4-0-8)
Introduction to Robotics
วิชาบังคับกอน : 451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
ประวัติและความเปนมาของหุนยนต ประเภทของหุนยนต ลักษณะหุนยนตที่ใชในการเคลื่อนที่
และเคลื่อนยายทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ สวนประกอบ สมการเพื่อการเปลี่ยนพิกัดในหุนยนต สมการในการ
เคลื่อนไหวของหุนยนต การกําหนดเสนทางการเคลื่อนที่ การจําลองระบบและการโปรแกรมหุน ยนต
451373 การควบคุมในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
Industrial Control
วิชาบังคับกอน : 451305 การออกแบบระบบควบคุม
การทํางานของเครื่องมืออัตโนมัติที่ใชเพื่อการขนถายและการลําเลียง เชน ระบบสายพาน
ลําเลียง แขนกล อุปกรณจัดเก็บ การทํางานของแหลงจายพลังงาน เชน มอเตอรไฟฟา หลักการ
ทํางานของระบบ pneumatic และ hydraulic และหลักการควบคุมอุปกรณดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ
เชน PLC
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451374 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
4(4-0-8)
Sensor and Transducers
วิชาบังคับกอน : 451306 การวัดและเครื่องมือวัด
หลักของเซนเซอร เซนเซอรและทรานสดิวสเซอรแบบตางๆในทางวัด ทางกล และทางไฟฟา
คุณสมบัติของเซนเซอรแบบตางๆ การสงขอมูลระหวางเซนเซอรและคอนโทลเลอร เทคโนโลยี
เซนเซอรและทรานสดิวสเซอร การเลือกใชเซนเซอรใหเหมาะสมกับสภาพของระบบ การออกแบบ
เซนเซอรใหเหมาะสมกับระบบควบคุม
4(4-0-8)
451375 วิธีไฟไนตอิเลเมนท
Finite Element Method
วิชาบังคับกอน : 451201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน ไฟไนตอิเลเมนทชนิดหนึ่งและสองมิติ ทฤษฎี
และการประยุกตใชวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทแกปญหาในเรื่องความแคน ความเครียด การถายเทความ
รอนและกลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง
451376 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
4(4-0-8)
Engineering Economy
วิชาบังคับกอน : 451123 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร
สําหรับวิชาชีพวิศวกรรม คาของเงินเปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแกปญหาดอกเบี้ย
การวิ เ คราะห แ ละการเปรี ย บเทียบโครงการโดยวิธีต าง ๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การ
วิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการลงทุน
ทางวิศวกรรมภายใตสภาวะความเสี่ยงและความไมแนนอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม
451377 การจัดการอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
Industrial Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาโครงสรางขององคกรอุตสาหกรรมและการจัดการ เนนเกี่ยวกับการจัดการในการผลิต
และการดําเนินการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด และกรณีศึกษา
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451378 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical Engineering Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาดานเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่ทันสมัยที่ใชอยูในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลที่ใชในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา
451379 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาดานเทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟา ที่ทันสมัยที่ใชอยูในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาที่ใชในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา
451380 เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาดานเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส ที่ทันสมัยที่ใชอยูในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับทางอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา
451381 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาดานเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ที่ทันสมัยที่ใชอยูในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับทางทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา
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451382 การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาเรื่องปญหาของสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน ลักษณะของปญหาดานสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย การแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย
451383 การเขียนแบบเครื่องกล
3(2-3-6)
Mechanical Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางดานการเขียนแบบเครื่องกล ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทาง
เครื่องกล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางเครื่องกล
451384 การเขียนแบบไฟฟา
3(2-3-6)
Electrical Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางดานการเขียนแบบไฟฟา ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟา
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางไฟฟา
451385 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางดานการเขียนแบบอุตสาหกรรม ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบ
ทางอุตสาหกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม
451386 การใชเครื่องมือกล
3(2-3-6)
Mechanical Tool
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติก ารที่เกี่ยวของกับการใชเ ครื่องมือตาง ๆ ที่เ กี่ยวของกับเครื่องมือกล ที่เกี่ยวของกั บ
กระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลตาง ๆ
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451387 การใชเครื่องมือทางไฟฟา
2(1-3-6)
Electrical Tool
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือไฟฟา ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องมือไฟฟาตาง ๆ
451388 การใชเครื่องมือในอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Tool
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ต สาหกรรม ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องมืออุตสาหกรรมตาง ๆ
18.2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
451390 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Pre-cooperative Education
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอบังคับที่เกีย่ วของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือก
สถานประกอบการ วิธกี ารเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐานทีจ่ ําเปน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส
ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ
451391 สหกิจศึกษา
5 หนวยกิต
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : รายวิชาทีส่ าขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค การเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ
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