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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ที่ 499/2547
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ)
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
ประวัติคณาจารย
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
Master of Engineering Program in Mechatronics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แมคคาทรอนิกส)
(ชื่อยอ) วศ.ม.(แมคคาทรอนิกส)
ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) Master of Engineering in Mechatronics
(ชื่อยอ) M.Eng.(Mechatronics)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษาในปจจุบันไดตั้งอยูบ นพื้นฐานของการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนจึงไดให
ความสําคัญกับผูเรียนมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหลักสูตรใหกบั ผูที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการระยะหนึ่งแลว การจัดการเรียนการสอนจําเปนที่ตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สถานประกอบการที่เปนผูวาจางสําเร็จการศึกษาเปนหลัก ซึ่งทําใหการศึกษาในรายวิชาตางๆ เปนสหวิทยาการ
มากกวาหลักสูตรทั่วไป ทําใหหลักสูตรในที่เปดสอนอยูแลวในระบบปกติ ไมสามารถที่จะรองรับความตองการของ
วิศวกรที่กําลังทํางานอยูในสถานประกอบการไดอยางสมบูรณ
สําหรับกระบวนการผลิตในปจจุบัน ไดนําระบบอัตโนมัติมาใชเปนจํานวนมาก โดยการควบคุมระบบใน
กระบวนการผลิตนั้น ตองใชศาสตรหลักที่สําคัญ 2 สวนคือ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล(Mechanical) และสาขา
วิศวกรรมไฟฟา(Electrical) ซึ่งทําใหเปนที่มาของศัพทแมคคาทรอนิกส(Mechatronics) ซึ่งเปนลักษณะวิชาชีพที่มี
ความรูความสามารถในระบบการควบคุม กลไก ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การออกแบบกลไกเพื่อใชรวมกับ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
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ดังนั้นในการจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส นี้ ทาง
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จึงไดมอบหมายใหสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนผู
รวมรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษานี้ จากนั้นจึงไดรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจากสถานประกอบการและ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เขามารวมกันรางหลักสูตรนี้ โดยวัตถุประสงคของ
หลักสูตรที่สําคัญเปนดังนี้
1. หลักสูตรตองมีความทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชกันในภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน
เนนทั้งทฤษฎีพื้นฐาน และเทคโนโลยีเพื่อการนําไปใชงานจริง จัดใหมีวิชาเลือกที่หลากหลาย ตรงกับ
ความตองการของผูเรียนแตละรายใหมากที่สุด
2. หลักสูตรตองมุงเนนใหผูเรียนสามารถที่จะใชความรูและเทคโนโลยีที่ไดศึกษา นําไปใชในการทํางานได
โดยตรง โดยเฉพาะงานดานระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งดานเชิงกล เชิงไฟฟา
3. หลักสูตรตองมีความเปนสากลและเสริมสรางใหผูเรียนมีความใฝรู และมีการศึกษา คนควาหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2548
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางนอย 6 หนวยกิตเรียน และไมเกิน 15 หนวย
กิตเรียน ยกเวนไดรับความเห็นชอบและการอนุญาตจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
นักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาขั้นสูงของสาขาวิชาอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบและ
การอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา จากสาขาวิชาที่นักศึกษาตองการเรียนในรายวิชานั้น
และจากสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. คณาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ
รศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
รศ. ร.อ. ดร.กนตธร ชํานิประศาสน
ผศ. ดร.เอกชัย จันทสาโร
อาจารย ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
อาจารย ดร.วีระศักดิ์ เลิศศิริโยธิน
12.2 อาจารยผสู อน
ชื่อ
รศ. น.อ. ดร.วรพจน ขําพิศ
รศ. ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ
รศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
รศ. ร.อ. ดร.กนตธร ชํานิประศาสน
ผศ. ดร.เอกชัย จันทสาโร
ผศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
ผศ. ดร.อาทิตย ศรีแกว
ผศ. ดร.อนันท อุนศิวิไลย
อาจารย ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล

คุณวุฒิ
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (System analysis, Control and
Processing Information)
Ph.D. (Food Engineering & Chemistry )
คุณวุฒิ
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
Ph.D. (System analysis, Control and
Processing Information)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Food Engineering & Chemistry )

อาจารย ดร.นิมิต ชมนาวัง
อาจารย ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ
อาจารย ดร.วีระศักดิ์ เลิศศิริโยธิน
13. จํานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ
หลักสูตรปริญญาโท
2548
25
2549
25
2550
25
2551
25
2552
25

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ
หลักสูตรปริญญาโท
25
25
25
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14. สถานที่และอุปกรณ
สถานที่
หองบรรยาย ที่ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อุปกรณ
ใชอุปกรณทดลองที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใชอุปกรณประกอบการ
ฟงบรรยายที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. หองสมุด
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ สื่อการศึกษา
และบริการสารสนเทศตามยอดป 2547 ดังนี้
15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ สื่อการศึกษา
และบริการสารสนเทศตามยอดป 2547 ดังนี้
15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
รวม
73,921
15.1.1 หนังสือภาษาไทย
23,000
15.1.2 หนังสือภาษาตางประเทศ
49,500
15.1.3 วารสารในประเทศและตางประเทศ
1,421
15.1.4 สื่อการศึกษาอื่นๆ
- สื่อโสตทัศน เทปวีดิทัศน สไลดประกอบการเรียนการสอน
- สื่ออิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดีย ซีดีรอม แผนดิสก

รายการ
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

15.2 บริการสารสนเทศและการยืมระหวางหองสมุด
บริการยืมระหวา งหองสมุดของสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชนและหน วยงานที่ให ความรูทาง
วิชาการภายในประเทศและขอสําเนาเอกสารจากตางประเทศ
15.3 บริการสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต
15.3.1 สืบคนจากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีในหองสมุด โดยนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
มาใชในการบริการและปฏิบัติงาน
15.3.2 สืบคนจากฐานขอมูลหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่นาสนใจและมีบริการที่หลากหลาย
4

15.4 บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลเชิงพาณิชย
15.4.1 ฐานขอมูลออนไลน
1) ฐานขอมูล FirstSearcn
ใหบริการบทคัดยอของเอกสาร รายงานการประชุม หนังสือ ในทุกสาขาวิชา
จําแนกเปนฐานยอยกวา 80 ฐาน
2) ฐานขอมูล Dissertation Abstract Online
ใหบทคัดยอวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ
และยุโรป ระหวางป ค.ศ. 1861 ถึงปจจุบัน สําหรับวิทยานิพนธ ตั้งแตป ค.ศ. 1997 ถึง
ปจจุบัน สามารถดูเอกสารเต็มรูป เรื่องละไมนอยกวา 24 หนา
3) ฐานขอมูล ACM
ใหบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร(Journal) นิตยสาร(Magazine)
รายงานความกาวหนา(Transaction) เอกสารการประชุม(Proceedings)
ขาวสาร(Newsletter)ฯลฯ ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง
ป ค.ศ. 1960 – ปจจุบัน
4) ฐานขอมูล IEEE
ใหเอกสารฉบับเต็มวารสารของ IEEE และ IEE เอกสารการประชุม และเอกสาร
มาตรฐานของ IEEE ระหวางป ค.ศ. 1988 – ปจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิทยาการคอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส
5) ฐานขอมูล LexisNexis
ใหขาวจากหนังสือพิมพและสํานักขาว ขอมูลบริษัท สิ่งพิมพรัฐบาล
ใหบทความดานการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐศาสตร รายงานธุรกิจ การคา
กฎหมาย ระหวางป ค.ศ. 1980 – ปจจุบัน
6) ฐานขอมูล H.W. Willson All
ครอบคลุมเนื้อหาในทุกสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร ชีววิทยา เกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตร การจัดการ บรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร การศึกษา
กฎหมาย ใหบทคัดยอ ตั้งแตป ค.ศ. 1984 – ปจจุบัน และใหเอกสารฉบับเต็ม
ตั้งแตป ค.ศ. 1994 – ปจจุบัน
15.4.2 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
1) ฐานขอมูล ScienceDirect
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส ทุกสาขาวิชา เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของสํานักพิมพ Elsevier จํานวน 1,800 รายชื่อ ที่ใหบทความเต็มรูป ตั้งแตป ค.ศ.
1995 – ปจจุบัน
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2) ฐานขอมูล ACS
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส ดานเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวของของสํานักพิมพ
American Chemical Society จํานวน 24 รายชื่อ ที่ใหบทความเต็มรูป ตั้งแตป
ค.ศ. 1879 - ปจจุบัน
3) ฐานขอมูล AIP & APS
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส ดานฟสิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของของสํานักพิมพ
American Institute of Physics จํานวน 10 รายชื่อ ที่ใหบทความเต็มรูป ตั้งแตป
ค.ศ. 1999 – 2004 และ American Physical Society จํานวน 7 รายชื่อ ที่ใหบทความ
เต็มรูป ตั้งแตป ค.ศ. 2001 - 2004
4) ฐานขอมูล Emeral Fulltext
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส กวา 140 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาดานการบริหารและ
การจัดการ ใหขอมูลสาระสังเขป ตั้งแตป ค.ศ. 1989 จนถึงปจจุบัน ใหขอมูลบทความ
ฉบับเต็ม ตั้งแตป ค.ศ. 1994 – ปจจุบัน
5) ฐานขอมูล ProQuest Agricola Plus Text
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส กวา 800 รายชื่อ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีการ
เกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหขอมูลสาระสังเขป ตั้งแตป ค.ศ. 1970 – ปจจุบัน
ใหขอมูลบทความฉบับเต็ม ตั้งแตป ค.ศ. 1997 - ปจจุบัน
6) ฐานขอมูล SafetyInfo
รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกสดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม
กวา 5,000 ชื่อเรื่อง พรอมใหเอกสารฉบับเต็ม
การเขาใชฐานขอมูล

ผานเว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา http://library.sut.ac.th

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรจะมี 2 แผน ดังนี้
(1) แผน ก : เนนการวิจัยเพือ่ ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบ ก(1) การวิจัยเพือ่ ทําวิทยานิพนธ โดยไมตองเรียนรายวิชา
แบบ ก(2) เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
(2) แผน ข : เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ
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17.1 แผน ก : เนนการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ
แบบ ก(1) การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ โดยไมตองเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่เลือกศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยการทําวิจัยและวิทยานิพนธลวน ภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จะไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสามารถ
แนะนํานักศึกษาใหเขารวมเรียนในบางรายวิชาที่จําเปนและมีประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ เพื่อนักศึกษาจะ
สามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนกับงานวิจัยของตนโดยเฉพาะที่มีความแตกตางไมซ้ําใคร นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้จํานวน 49 หนวยกิต หลักสูตรการศึกษานี้เปดใหเฉพาะสําหรับผูที่มี
ความรูพื้นฐานดีมากในสาขาที่ตองการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองอยางอิสระได
โครงสรางหลักสูตร
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 49 หนวยกิต
รายวิชา
451891 Master Thesis (I)

49 หนวยกิต

แบบ ก(2) เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาที่เลือกศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก(2) จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามหลักสูตร
30 หนวยกิต และลงทะเบียนวิทยานิพนธ 19 หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวม 49 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต

12
18
19

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชา
วิชา Pre-Course จํานวน 2 วิชา นักศึกษาจะตองเรียนวิชาปูพื้นฐาน 2 รายวิชา
451 500 Computer Programming Laboratory
451 501 Differential Equation

(18 ชม.)
(20 ชม.)
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วิชาบังคับ (Compulsory Courses)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
451 600 Applied Mathematics
451 601 Computer Programming
451 602 System Modeling
451 603 Advanced Numerical Method

12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

วิชาเลือก (Technical Elective)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
451 604 Vibration Analysis
451 605 Electronic System Design
451 606 Classical & Modern Control Systems
451 607 Mechanism Design I
451 608 Sensors and Transducers I
451 610 Advanced Control Systems
451 611 Mechatronic Systems
451 612 Microprocessors
451 613 Image Processing and Computer Vision
451 614 Communication Systems
451 615 Sensors and Transducers II
451 616 Introduction to Robotics
451 617 Optimization
451 618 CAD/CAM/CAE
451 619 Mechanism Design II
451 620 Thermo Fluid
451 621 Finite Element Method
451 650 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I
451 651 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II
รายวิชาวิทยานิพนธมหาบัณฑิต
451 892 Master Thesis (II)

18 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

19 หนวยกิต
รวม

49 หนวยกิต
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17.2 แผน ข : เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมกี ารทําวิทยานิพนธ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข เนนใหนักศึกษาเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของรวมกับการทํา
โครงงานในระดับมหาบัณฑิตในแขนงวิชาเอกที่นักศึกษาสนใจ โดยไมมีการทําวิทยานิพนธโดยมีจํานวนหนวย
กิตรวมทั้งหมด 49 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
โครงงานมหาบัณฑิต

27
15
7

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชา
วิชา Pre-Course จํานวน 2 วิชา นักศึกษาจะตองเรียนวิชาปูพื้นฐาน 2 รายวิชา
451 500 Computer Programming Laboratory
451 501 Differential Equation

(18 ชม.)
(20 ชม.)

วิชาบังคับ (Compulsory Courses)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
451 600 Applied Mathematics
451 601 Computer Programming
451 602 System Modeling
451 603 Advanced Numerical Method
451 604 Vibration Analysis
451 605 Electronic System Design
451 606 Classical & Modern Control Systems
451 607 Mechanism Design I
451 608 Sensors and Transducers I

27 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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วิชาเลือก (Technical Elective)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
451 610 Advanced Control Systems
451 611 Mechatronic Systems
451 612 Microprocessors
451 613 Image Processing and Computer Vision
451 614 Communication Systems
451 615 Sensors and Transducers II
451 616 Introduction to Robotics
451 617 Optimization
451 618 CAD/CAM/CAE
451 619 Mechanism Design II
451 620 Thermo Fluid
451 621 Finite Element Method
451 650 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I
451 651 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II
รายวิชาโครงงานมหาบัณฑิต
451 700 Master Project

15 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

7 หนวยกิต
49 หนวยกิต

รวม

ความหมายเลขรหัสวิชา
รหัสรายวิชาแสดงดวยเลข 6 หลัก นับจากซายมือ มีความหมายดังตอไปนี้
หลักที่ 1
เลข 4 หมายถึง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
หลักที่ 2 และ 3 เลข 51 หมายถึง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส
หลักที่ 4
หมายถึง ระดับหรือลักษณะของรายวิชา ไดแก 5 = ระดับปริญญาตรีขั้นสูง / บัณฑิต
ศึกษาปแรก , 6 – 8 = รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (โท / เอก)
หลักที่ 5
มีความหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้ 0 = วิชาบังคับ , เลขอื่นๆ หมายถึงวิชาเลือก
หลักที่ 6
เปนลําดับวิชา

10

18. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่แสดงตอไปนี้เปนขอแนะนําแกนักศึกษาในการลงทะเบียน
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก(1) การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ โดยไมตองเรียนรายวิชา
ชั้นป

ภาคการศึกษาที่ 1
451891 Master Thesis (I)

ภาคการศึกษาที่ 2
8

451891 Master Thesis (I)

ภาคการศึกษาที่ 3
8

451891 Master Thesis (I)

8

1
รวม
451891 Master Thesis (I)

8
8

รวม
451891 Master Thesis (I)

8
8

รวม
451891 Master Thesis (I)

8
9

2
รวม

8

รวม

8

รวม

9

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ
ชั้นป

1

ภาคการศึกษาที่ 1
451 600 Applied Mathematics
451 601 Computer
Programming
รวม

2

Technical Elective
Technical Elective
451892 Master Thesis (II)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3
3

6
3
3
3
9

451 602 System Modeling
451 603 Advanced Numerical
Method
Technical Elective
รวม
451892 Master Thesis (II)

รวม

11

ภาคการศึกษาที่ 3
3
3
3
9
6

6

Technical Elective
Technical Elective
Technical Elective
451892 Master Thesis (II)
รวม
451892 Master Thesis (II)

รวม

3
3
3
3
12
7

7

แผนการศึกษา แผน ข เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ
ชั้นป

1

2

3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

451 600 Applied Mathematics
451 601 Computer
Programming
รวม

3
3

6
451 606 Classical and Modern 3
Control systems
451 607 Mechanism Design I 3
รวม
6
Technical Elective
3
Technical Elective
3
รวม

19. เวลาเรียน
จันทร – ศุกร
เสาร – อาทิตย

เวลา
เวลา

451 602 System Modeling
451 603 Advanced Numerical
Method
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
3
3
6
3

451 608 Sensors and
Transducers I
Technical Elective
รวม
Master Project

3
6
7

รวม

7

6

18.00 น. เปนตนไป
09.00 – 16.00 น.
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451 604 Vibration Analysis
451 605 Electronics System
Design
รวม
Technical Elective
Technical Elective
รวม

3
3
6
3
3
6

20. คําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชา
20.1 รายวิชาเตรียมความพรอม
รายวิชากลุมนี้เปนวิชาที่จัดใหเพื่อปรับพื้น และทบทวนใหนักศึกษาไดเรียนกอนที่จะเปดภาคการศึกษา
ไมมีหนวยกิต แตทุกคนตองผานการทดสอบความรูในรายวิชาทั้ง 2 ดังนี้
451 500 Computer Programming Laboratory
Prerequisite : None
Introduction to technical computing language programming using MATLAB.
Outlines :
1. Matrices manipulation
2. Graphics, plotting data
3. Scripts and functions, data structures
4. Linear system and differential equations
5. Toolboxes–statistics, signal processing
6. Toolboxes–symbolic math, control

18 hours

(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)

451 501 Differential Equation
Prerequisite : None
Ordinary differential equation, series solution of differential equation, vector calcular.
Outlines :
1. Differential equation and its solution
(10 hours)
2. Vector calculus
(10 hours)

20 hours

20.2 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
451 600 Applied Mathematics
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Transforms: Laplace, Fourier, and Z–transforms; linear algebra; matrices, determinants, Cramer’s rule,
Gauss and Gauss–Jordan eliminations, eigenvalues, eigenvectors, complex matrices, vector differential and
integral calculus.
Outlines :
1. Transforms: Laplace, Fourier, and Z–transforms
(12 hours)
2. Matrices, determinants, Cramer’s rule
(12 hours)
3. Eigenvalues, Vector calculus
(12 hours)
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451 601 Computer Programming
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Graphic user interface design, hardware interface, engineering solving-problems, individual real-world
project, use MATLAB.
Outlines :
1. Graphic user interface design
(3 hours)
2. Hardware interface
(6 hours)
3. MATLAB’s Simulink
(6 hours)
4. Software design for engineering applications
(12 hours)
5. Individual real-world project
(9 hours)
451 602 System Modeling
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 600 Applied Mathematics
Study of modeling physical systems by mathematical model, the systems studies are such mechanical
system, electrical system and electro-mechanical system, also study of response of systems under various type of
input, study of stability of system and system characterization, introduction to identification and applications of
FFT.
Outlines :
1. Introduction to mathematical modeling
(3 hours)
2. Model of mechanical systems
(6 hours)
3. Model of electrical systems
(6 hours)
4. Model of electro-mechanical systems
(6 hours)
5. Response of system
(3 hours)
6. Stability of system and system characterization
(6 hours)
7. Introduction to identification and applications of FFT.
(6 hours)
451 603 Advanced Numerical Method
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 600 Applied Mathematics
Finite difference method, numerical solutions for ordinary differential equations, numerical solutions for
partial differential equations, optimization.
Outlines :
1. Finite difference method
(6 hours)
2. Numerical solutions for ordinary differential equations
(12 hours)
3. Numerical solutions for partial differential equations
(12 hours)
4. Optimization
(6 hours)
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451 604 Vibration Analysis
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 602 System Modeling
System with vibrating characteristic, free and force nonlinear vibration, numerical method for vibration
analysis, measurement and controlled of vibration.
Outlines :
1. Fundamental of mechanical vibration
(3 hours)
2. Fundamental of nonlinear vibration
(3 hours)
3. Response of nonlinear characteristic system
(6 hours)
4. Free and force nonlinear vibration
(6 hours)
5. Vibrations of multidegree of freedom system
(6 hours)
6. Numerical method for vibration analysis,
(6 hours)
7. Measurement and controlled of vibration.
(6 hours)
451 605 Electronic System Design
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Electronic system, measurement, sensors and actuators, amplifier, feedback systems, analog systems,
digital systems, system design.
Outlines :
1. Electronic system, distortion and noise, system design
(3 hours)
2. Measurement, sensors and actuators, design study
(3 hours)
3. Amplification systems, cascaded amp, differential amp,
(3 hours)
operational amp, design study
4. Open-loop and closed-loop systems, feedback systems,
(6 hours)
feedback circuits, design study
5. Filters, amplifiers, analog signal processing, design study
(6 hours)
6. Sequential logic, microcomputers, data acquisition and
(6 hours)
conversion, digital systems, design study
7. System design
(9 hours)
451 606 Classical and Modern Control Systems
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 602 System Modeling
Classical control: transfer functions, responses and performance indices, Nyquist’s stability criterion,
frequency–domain methods, compensation; Modern control: state–space models, controllability, observability,
closed–loop pole–zero assignment, full–and reduced–order observers, stability in the sense of Lyapunov; use of
MATLAB and SIMULINK.
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Outlines :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Classical control-transfer functions
Classical control-responses and performance indices
Classical control-Nyquist stability criterion
Classical control-frequency domain methods
Modern control-state–space models
Modern control-controllability and observability
Modern control-pole–zero assignment (state feedback)
Modern control-full–and reduced–order observers
Modern control-Lyapunov stability

(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(9 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(3 hours)
(6 hours)

451 607 Mechanism Design I
3(3-0-9)
Prerequisite: 451 602 System Modeling
Study of planner and 3-dimensional mechanism, type of joint and linkage, kinematics & dynamics of
mechanism, mechanism synthesis, the design and analysis with use CAD/CAE software for design tool.
Outlines :
1. Introduction to machine and mechanism
(3 hours)
2. Type of mechanism
(3 hours)
3. Position, velocity and acceleration analysis
(6 hours)
4. Force analysis
(6 hours)
5. Introduction to 3-D mechanism
(6 hours)
6. Mechanism synthesis.
(6 hours)
7. Design and analysis with CAD/CAE software
(6 hours)
451 608 Sensors and Transducers I
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 602 System Modeling
Provide a survey of basic concepts of measurement technique and methods of data reduction and error
analysis, generalized performance characteristics of sensors, an overview about sensor technologies (visual
measurement).
Outlines :
1. Configuration and functional description of measuring Instruments
(3 hours)
2. Static characterization
(3 hours)
3. Dynamic characterization
(3 hours)
4. Motion and dimensional measurement
(6 hours)
5. Force, torque and shaft power measurement
(6 hours)
6. Pressure and sound measurement
(6 hours)
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7. Temperature and heat-flux measurement
8. Flow measurement

(6 hours)
(3 hours)

451 610 Advanced Control Systems
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 606 Classical and Modern Control Systems
Digital control, sampling theorem, closed–loop pulse transfer functions, stability in the z–plane, compensator
design, controlling nonlinear systems, extended linearization, feedback linearization, discontinuous control, adaptive
control, gain scheduling, parameter, estimation, MRA control, stability of adaptive control algorithms, intelligent
control, machine intelligence, FLC, NNC, GA in control design.
Outlines :
1. Digital control
(9 hours)
2. Controlling nonlinear systems
(9 hours)
3. Adaptive control
(9 hours)
4. Intelligent control
(9 hours)
451 611 Mechatronic System
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 608 Sensors and Transducers I
Sensors and instrumentation systems, embedded microprocessor systems, drives and actuators,
engineering design.
Outlines:
1. Sensors and transducers, measurement systems
(9 hours)
2. Microprocessors systems, device technology
(3 hours)
3. Development of microprocessor systems
(6 hours)
4. Drives and actuators, control devices
(3 hours)
5. Linear systems, rotational drives, motion converters
(6 hours)
6. Mechanical systems and design
(3 hours)
7. Case studies
(6 hours)
451 612 Microprocessors
3(2-3-9)
Prerequisite : None
Review of number systems, microprocessor architecture, assembly language, addressing modes, timing
diagram, logic instructions, jumps and loops, stack pointer, interrupts, interfacing memory, D – to – A and A –
to – D converters, interfacing sensors, interfacing step motors, laboratory required.
Outlines:
1. Review of number systems
(3 hours)
2. Microprocessor architecture, and assembly language
(6 hours)
3. Addressing modes, logic instructions, jumps and loops
(12 hours)
4. Stack pointer, interrupts
(9 hours)
5. Interfacing memory, A/D and D/A converters
(12 hours)
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6. Interfacing sensors
7. Interfacing step motors

(9 hours)
(9 hours)

451 613 Image Processing and Computer Vision
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Introduction to machine vision, reviews of image pre-processing primitives, object segmentation, pattern
recognition, color, shading, texture, camera models and calibration, stereo vision, dynamic vision, curve and surface,
content-based retrieval, case studies of computer and machine vision.
Outlines:
1. Introduction to machine vision
(3 hours)
2. Reviews of image pre-processing primitives
(3 hours)
3. Object segmentation and recognition
(6 hours)
4. Color, shading, texture
(3 hours)
5. Camera models and calibration
(3 hours)
6. Stereo vision
(3 hours)
7. Curve and surface
(3 hours)
8. Dynamic vision, motion detection, tracking
(3 hours)
9. Content-based retrieval
(6 hours)
10. Recent topics in machine vision field of study
(3 hours)
451 614 Communication Systems
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Analog techniques: sending information in forms of current and frequency, filtering; digital techniques:
parallel and serial data transmission, communication modes, networking topologies, protocols, serial
communication interfaces, centronics interface, GPIB, PC buses, USB ports, bus backplane; FFT and digital
signal processing.
Outlines:
1. Analog techniques
(3 hours)
2. Sending information in forms of current and frequency, filtering
(6 hours)
3. Digital techniques
(3 hours)
4. Parallel and serial data transmission
(3 hours)
5. Communication modes, serial communication interfaces
(6 hours)
6. Networking topologies, protocols
(6 hours)
7. GPIB, PC buses, USB ports,
(3 hours)
8. FFT and digital signal processing, demonstrations
(6 hours)
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451 615 Sensors and Transducers II
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 608 Sensor and Transducer I
Study of analogies between systems, physical effects available for use a transducers, transducer bridges and
amplifiers, sensor modeling, sensor interfaces, signal processing and sensor applications.
Outlines:
1. Analogies between system
(6 hours)
2. Physical effect available for use a transducers
(3 hours)
3. Manipulation, transmission and recording of data
(9 hours)
4. Data transmission and instrument connectivity
(6 hours)
5. Voltage–indicating and recording devices
(6 hours)
6. Data-acquisition system for PC
(6 hours)
451 616 Introduction to Robotics
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 600 Applied Mathematics
History and application of robots, robot configurations including mobile robots, spatial descriptions and
transformations, forward and inverse manipulator kinematics, task and trajectory planning, simulation and offline programming, advanced topics in robotic research, individual project.
Outlines:
1. History and applications of robots, robot configurations
(3 hours)
2. Spatial descriptions and transformations of objects in 3-D
(6 hours)
3. Forward kinematics of manipulator
(3 hours)
4. Inverse kinematics of manipulator
(3 hours)
5. Task and trajectory generation
(3 hours)
6. Robot simulation programming
(9 hours)
7. Advanced topics in robotic research
(6 hours)
8. Individual project
(3 hours)
451 617 Optimization
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Study of mathematical method for increase effectiveness and efficiency of the system, study of method
that can analyzed ways to improve components in the system, the system study can be linear and non-linear
system, parametric and dynamics design optimization.
Outlines:
1. Introduction to optimization
(6 hours)
2. Lagrange multiplier
(6 hours)
3. Linear programming
(6 hours)
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4. Non-linear programming
5. Parametric and dynamics design optimization
6. Case study

(6 hours)
(6 hours)
(6 hours)

451 618 CAD/CAM/CAE
3(3-0-9)
Prerequisite : None
Study of Computer Aid Engineering (CAE), philosophy of Computer Aid Design (CAD), CAD software, study
of Computer Aided Manufacturing (CAM), study of numerical controlled machines, engineering project required.
Outlines:
1. Study of Computer Aid Engineering (CAE)
(6 hours)
2. Philosophy of Computer Aid Design (CAD)
(6 hours)
3. CAD software
(6 hours)
4. Computer Aided Manufacturing (CAM)
(6 hours)
5. Numerical controlled machines
(6 hours)
6. Engineering project
(6 hours)
451 619 Mechanism Design II
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 607 Mechanism Design I
Study of 3-dimensional mechanism, type of actuator for 3-dimensional mechanism, dynamics of 3dimensional mechanism, 3-dimensional mechanism synthesis, the design and analysis with use CAD/CAE
software for design tool.
Outlines:
1. Type of 3-dimensional mechanism
(3 hours)
2. Kinematics of 3 dimension mechanism
(6 hours)
3. 3-dimension mechanism force analysis
(6 hours)
4. 3-dimension mechanism synthesis
(6 hours)
5. Introduction to robotic
(6 hours)
6. Design and analysis with CAD/CAE software
(9 hours)
451 620 Thermo-Fluid
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 607 Mechanism Design I
Properties of pure substance, work and energy principle, the first law of thermodynamics for closed and
open systems, properties of fluid, Newton’s viscosity law, conservation of energy of fluid flow, the bernoulli
equation, energy loss in pipe flow, the second law of thermodynamics.
Outlines:
1. Properties of pure substance
(3 hours)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Work and energy principle
The first law of thermodynamics
Properties of fluid, Newton’s viscosity law
The Bernoulli equation
Energy loss in pipe flow
The second law of thermodynamics

(3 hours)
(9 hours)
(3 hours)
(6 hours)
(6 hours)
(6 hours)

451 621 Finite Element Method
3(3-0-9)
Prerequisite : 451 600 Applied Mathematics
Introduction to the use of the finite element method for mechanical and electrical engineering analysis
and design. Application to heat transfer, fluid flow analysis, stress analysis and electromagnetic analysis.
Outlines:
1. Introduction to the use of FEM
(3 hours)
2. Review of linear algebra and matrices
(6 hours)
3. Formulation of FEM
(15 hours)
4. Heat transfer application
(3 hours)
5. Fluid flow analysis
(3 hours)
6. Stress analysis
(3 hours)
7. Electromagnetic analysis
(3 hours)
451 650 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I
3(3-0-9)
Condition: Consent of the School
Study of advanced topics in mechatronics engineering : case studies by using advanced approaches to
solve the problems or experiments.
451 651 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II
3(3-0-9)
Condition: Consent of the School
Study of advanced topics in mechatronics engineering : case studies by using advanced approaches to
solve the problems or experiments.
451 700 Master Project
7 credits
Condition: Consent of the School
Original research work leading to the preparation of a master project in the partial fulfillment of the
requirement for the master degree.
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451 891 Master Thesis (I)
49 credits
Condition: Consent of the School
Original research work leading to the preparation of a master thesis in the fulfillment of the requirement
for the master degree.
451 892 Master Thesis (II)
19 credits
Condition: Consent of the School
Original research work leading to the preparation of a master thesis in the partial fulfillment of the
requirement for the master degree.
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