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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) 

1.  ชื่อหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering 

 
2.  ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
  ช่ือยอ วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) 
  ช่ือยอ B.Eng. (Manufacturing Engineering) 

 
3.  หนวยงานรับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค 
 ในสภาพปจจบุันของประเทศไทยนัน้มีความตองการความเขมแข็งในภาคการผลิตทาง          
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาที่ผลิตในประเทศใหมคีุณภาพทีด่ีขึ้นและ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศได  วิศวกรที่มีความรูดานการผลิตทางดานอุตสาหกรรมจึงถือวาเปน
วิศวกรสาขาหนึ่งที่มีความจําเปนมากที่จะเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต
ทางดานอุตสาหกรรมใหกับประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดตระหนักถึงความสําคัญทางดานนี้เปนอยางด ี  จึงไดมีการ
วางแผนทีจ่ะจดัตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  ใหเปนสาขาวิชาหนึ่งของการผลิตบัณฑิตทางดาน
วิศวกรรมศาสตรตั้งแตเร่ิมกอตั้งมหาวิทยาลัย  ซ่ึงถือเปนพันธกิจที่สําคญัที่ทางมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีวางเปาหมายไว 
 วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมการผลิตนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมี
ความตองการที่จะสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการผลิตสมัยใหมทีใ่ชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา
มาประกอบการผลิตทางอุตสาหกรรม  โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูทางดานตาง ๆ ตอไปนี ้

1. มีความรูในดานวิศวกรรมพืน้ฐานของหลากหลายสาขาวชิา  เพื่อประโยชนในการนําไป
ประยุกตใชสําหรับวิศวกรดานการผลิต และมีทักษะในการทํางานดานการผลติเปน
อยางด ี
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2. มีความรูความสามารถในการควบคุมและออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรกลที่ทันสมัย  
ซ่ึงใชในกระบวนการผลิต  มคีวามรูในเรื่องการควบคุมอัตโนมัติเปนอยางดี 

3. มีความรูในดานการออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกลเปนอยางด ี
4. มีความรูดานเศรษฐศาสตร ความรูทั่วไป และความรูดานภาษาเปนอยางดี เพือ่ที่จะ

สามารถติดตอกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 และเพื่อใหผลการศึกษาของบัณฑิตเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารจีึงไดจดัการศกึษาของสาขาวิชานีใ้นลักษณะของบูรณาการ เพื่อใหบณัฑิตมีลักษณะเปนบัณฑติ
อันพึงประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 
5.  การดําเนินการรางหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคผนวก ก สําหรับ
รายละเอียดของคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 680/2545) คณะกรรมการดงักลาว ไดยกราง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามปรัชญาและวตัถุประสงคที่ไดกลาวแลว 
 
6.  กําหนดเวลาเริ่มตนการเปดการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2546  (เร่ิมใชหลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) 
 
7.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
 
8.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
 
9.  ระบบการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
 
10.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
 
11.  การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
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12.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข) 
 
13.  อาจารยผูสอน 
13.1 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 รศ. ร.อ. ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. ทวิช  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. น.อ. ดร. วรพจน  ขําพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 ผศ. ดร. เอกชัย  จนัทสาโร Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 อ. ดร. วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering & Chemistry) 
 อ. จิระพล  ศรีเสริฐผล M.Eng. (Technical maintenance of aviation electrosystems  
  and pilot-navigation complexes)  
 อ. ธีระชาติ  พรพิบูลย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 อ. ประพันธ  ดลวิชัย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 อ. สอาด  สุลักษณ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ผูชวยสอนและวิจัย 
 นายเกรยีงไกร  เพ็ชรน้ําเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นายประเวศน  วรรณรักษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นายเรืองฤทธิ์  สารางคํา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นางสาววกิันดา  ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
13.2 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ผศ. ดร. ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 อ. ดร. พรศิริ  จงกล Ph.D. (Industrial Engineering) 
 อ. ดร. วีระชยั  มโนพเิชฐวฒันา Ph.D. (Industrial Engineering) 
 
13.3 หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 ศาสตราจารย 
 ศ. มนัส  สถิรจินดา Maître en Sciences Appliquées (Métallurgie) 
 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. กิตติเทพ  เฟองขจร Ph.D. (Geological Engineering) 
 รศ. ดร. เกษม  ปราบริปูตลุง Ph.D. (Chemical Engineering) 
 รศ. ดร. จรัสศรี  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 รศ. ดร. ชัยยศ  ตั้งสถิตยกุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
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 รศ. ดร. สราวุฒิ  สุจิตจร Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
 รศ. ดร. อํานาจ  อภิชาตวิัลลภ Ph.D. (Civil Engineering) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering) 
 ผศ. ดร. กิตติศักดิ์  เกดิประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 ผศ. ดร. จงจินต  ผลประเสริฐ Ph.D. (Environmental Engineering) 
 ผศ. ดร. ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. มงคล  จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering) 
 ผศ. ดร. ยุพาพร  รักสกลุพิวฒัน Ph.D. (Polymer Engineering) 
 ผศ. ดร. สมประสงค  สัตยมัลลี Ph.D. (Transportation Engineering) 
 ผศ. ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย Ph.D. (Civil Engineering) 
 ผศ. ดร. สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics) 
 ผศ. ดร. อุทัย  มีคํา Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
 ผศ. ดร. เอมอร  ทัศนศร Dr.rer.nat (Geology) 
 ผศ. ดร. Adrian  Evan Flood  Ph.D.  (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. Ranjna  Jindal D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)  
 ผศ. เกรียงไกร  ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering) 
 ผศ. ธารา  เล็กอุทัย M.S. (Basin Evolution and Dynamics) 
 ผศ. วทิวัส  ยมจินดา M.Sc. (Agricultural Mechanics) 
 ผศ. ศาสน  สุขประเสริฐ วศ.ม. (เทคโนโลยีการขนสง) 
 ผศ. สุยุชน  สัตยประกอบ M.S. (Electrical Engineering) 
 
 อาจารย 
 อ. ดร. กษมา  จารุกําจร Ph.D. (Polymer Engineering) 
 อ. ดร. จงพันธ  จงลักษมณ ี Ph.D. (Geology)  
 อ. ดร. จันทิมา  ดีประเสริฐกลุ Ph.D. (Macromolecular Science) 
 อ. ดร. ฉัตรชัย  โชติษฐยางกรู Ph.D. (Environmental Engineering) 
 อ. ดร. ณรงค  อัครพฒันากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
 อ. ดร. ทนงศักดิ์  พิสาลสิน Ph.D. (Civil Engineering) 
 อ. ดร. ทวีศักดิ ์ ศิลกุล Ph.D. (Quaternary Geology) 
 อ. ดร. ธีระสุต  สุขกําเนิด  Ph.D. (Chemical Engineering) 



 5

 อ. ดร. นิตยา  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 อ. ดร. นิธินาถ  ศุภกาญจน Ph.D. (Macromolecular Science) 
 อ. ดร. ปราณี  ชุมสําโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
 อ. ดร. พิชโยทัย  มหัทธนาภวิัฒน วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
 อ. ดร. รังสรรค  ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering) 
 อ. ดร. รัตนวรรณ  เกยีรติโกมล Ph.D. (Chemical Engineering) 
 อ. ดร. วิมลลักษณ  หนูบุตร Ph.D. (Macromolecular Science) 
 อ. ดร. วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
 อ. ดร. วีระยุทธ  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 อ. ดร. วุฒิ  ดานกิตติกุล D.Eng (Civil and Environmental Engineering) 
 อ. ดร. สุขสันติ์  หอพิบูลสุข   Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
 อ. ดร. สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering) 
 อ. ดร. อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
 อ. ดร. อาทิตย  ศรีแกว Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science) 
 อ. ดร. Helmut  Duerrast Ph.D. (Natural Science) 
 อ. ดร. Shigeki  Morimoto Ph.D. (Industry) 
 อ. กัณทมิา  ผลประเสริฐ วท.ม. (เคมีเทคนิค)  
 อ. คะชา  ชาญศิลป M.A. (Communication Arts)  
 อ. จรียา  ยิ้มรัตนบวร วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)   
 อ. เชาวน  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา) 
 อ. ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา)  
 อ. ธีรวัฒน  สินศิริ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)  
 อ. นิตยา  บุญเทียน วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
 อ. นิมิต  ชมนาวัง  M.Eng. (Electrical Engineering)  
 อ. บุญชัย  วิจติรเสถียร วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม)  
 อ. บุญเรือง  มะรังศรี วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. ร.อ. ประโยชน  คําสวัสดิ ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. เผด็จ  เผาละออ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. พนารัตน  โทมณ ี วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
 อ. พรพจน  ตนัเส็ง M.Eng. (Soil Engineering)  
 อ. พีระพงษ  อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
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 อ. มนตทิพยภา  อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน M.Eng. (Soil Engineering) 
 อ. รังสรรค  วงศสรรค วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. วิโรจน  แสงธงทอง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. วิโรจน  วงศธัญลักษณ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 อ. ศิริรัตน  รัตนจันทร วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส)  
 อ. สงบ  คําคอ วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
 อ. สนั่น  ตั้งสถิตย วศ.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 
 อ. สมพันธุ  ชาญศิลป M.Eng. (Electrical Engineering) 
 อ. สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย MSEE (Communications & Signal Processing) 
 อ. สามารถ  บุญอาจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 อ. สุขเกษม  กงัวานตระกูล วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามกิ)  
 อ. สุธรรม  ศรีหลมสัก M.S. (Ceramic Engineering)  
 อ. อติชาต  วงศกอบลาภ วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
 อ. อรรณพ  ประวัตวิงศ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)  
 อ. อลิษา  รักษาชล สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) 
 อ. อัฆพรรค  วรรณโกมล วศ.ม. (วิศวกรรมปโตรเลียม) 
 อ. อุษณีย  กิตกําธร วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
 
13.4  หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 ศาสตราจารย 
 ศ. ดร. Edouard  Berge Manoukian Ph.D. (Theory. & Math. Phys.) 
 ศ. ดร. Serguei  Meleschko Ph.D. (Phys. and Math.) 
 ศ. ดร. Takehiko  Ishii Ph.D. (Physics) 

 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. กรกช  อินทราพิเชฐ Ph.D. (Molecular Biology) 

 รศ. ดร. กฤษณะ  สาคริก Ph.D. (Theoretical and Computational Chemistry) 
 รศ. ดร. ทัศนีย  สุโกศล วท.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) 
 รศ. ดร. ประภาศรี  อัศวกุล Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. ประสาท  สืบคา Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. พูนศขุ  ศรีโยธา Ph.D. (Biochemistry) 
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 รศ. ดร. ไพโรจน  สัตยธรรม Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. วิจิตร  รัตนพาน ี Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
 รศ. ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ Ph.D. (Intermediate Energy Nuclear Physics) 
 รศ. ดร. สมพงษ  ธรรมถาวร Doc.rer.nat. (Botany) 
 รศ. ดร. สําเนา  ผาติเสนะ Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. เสาวนีย  รัตนพาน ี Ph.D. (Physical Chemistry) 
 รศ. ดร. อรรณพ  วราอัศวปต ิ Ph.D. (Plant physiology) 
 รศ. ดร. Joewono  Widjaja D.Eng. (Electronic Engineering) 
 รศ. ดร. Kenneth  James Haller Ph.D. (Chemistry) 
 รศ. ดร. Nikolai  Mochkine Ph.D. (Phys. and Math.) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กุลวด ี รังษีวัฒนานนท Dr.rer.nat. (Der Fachbereich Physikalische  Chemie) 
 ผศ. ดร. จตุพร  วิทยาคณุ Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. ตริตาภรณ  ชูศรี Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
 ผศ. ดร. ธนพร  กมลรัตนโยธิน Ph.D. (Organic Chemistry) 
 ผศ. ดร. เบญจมาศ  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Toxicology) 
 ผศ. ดร. ประพนัธ  แมนยํา Ph.D. (Physical Science) 
 ผศ. ดร. พาณี  วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science) 
 ผศ. ดร. มาลี  ตั้งสถิตยกุลชัย Ph.D. (Fuel Science) 
 ผศ. ดร. สันติ  ศักดารัตน Ph.D. (Organic Synthesis) 
 ผศ. ดร. สิทธิโชค  แสงโสดา Docteur de3eme cycle (Microbiology) 
 ผศ. ดร. สุเทพ  อุสาหะ Ph.D. (Science Education) 
 ผศ. ดร. สุรีลักษณ  รอดทอง Ph.D. (Microbiology) 
 ผศ. ดร. อนันต  ทองระอา Dr.rer.nat (Computational Chemistry) 
 ผศ. ดร. อรชุน  ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
 ผศ. ดร. Eckart Robert  Schulz Ph.D.  (Mathematics) 
 ผศ. ดร. James  R.Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology) 
 ผศ. ดร. Yupeng  Yan Ph.D. (Physics) 
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 อาจารย 
 อ. ดร. กรรณิกา  เสริมสุวิทยวงศ Ph.D. (Physiology) 
 อ. ดร. เกรียงศกัดิ์  เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 
 อ. ดร. คมสัน  พิระภัทรุงสุริยา Ph.D. (Medical Microbiology) 
 อ. ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. ณัฐวุฒิ  ธานี Ph.D. (Ecological Entomology) 
 อ. ดร. ทรงกต  ทศานนท Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. ประยูร  สงสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. พวงรตัน  ไพเราะ Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. พิชญา  นาคเขียว Ph.D. (Chemistry) 
 อ. ดร. ยุพาพร  ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology) 
 อ. ดร. ราเชนทร  โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy) 
 อ. ดร. รุงฤดี  ศรีสวัสดิ์ Ph.D. (Medicine) 
 อ. พ.อ. ดร. วรศิษย  อุชัย Ph.D. (Nuclear Physics) 
 อ. ดร. วารี  วดิจายา Ph.D. (Physiology) 
 อ. ดร. วิภา  สุจินต Ph.D. (Biochemistry) 
 อ. ดร. วิไลรัตน  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
 อ. ดร. วิสิษฐ  แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Science) 
 อ. ดร. ศุภกร  รักใหม Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. สุกิจ  ลิมปจํานงค Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. Paul  Joseph Grote Ph.D. (Plant Science) 
 อ. พงศเทพ  สุวรรณวาร ี วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
 อ. มงคล  ผจงธนสฤษฏิ์ MHS. (Molecular Microbiology and Immunology) 
 
13.5  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. คณิต  ไขมุกด ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 รศ. ดร. ชาญชัย  อินทรประวตัิ กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร) 
 รศ. ดร. ไทย  ทิพยสุวรรณกลุ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 รศ. ดร. ประภาวดี  สืบสนธิ์ Ph.D. (Instructional System and Library Science) 
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 รศ. ดร. องคการ  อินทรัมพรรย Doctor of Eduation 
 รศ. ทรงพร  ทาเจริญศักดิ ์ M.A. (English as a Foreign Language) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. ขวัญกมล  กล่ินศรีสุข วท.ด. (เศรษฐศาสตรการเกษตร) 
 ผศ. ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัต ิ Ph.D. (English) 
 ผศ. ดร. ลัดดา  โกรดิ Ph.D. (Library and Information Science) 
 ผศ. ดร. ศิริลักษณ  อุสาหะ Ph.D. (Education) 
 ผศ. ดร. อัญชลี  วรรณรักษ Ph.D. (Education Psychology) 
 ผศ. พยอม  กอนในเมือง กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 ผศ. Jeremy  William Ward M.Ed. (Teaching English Overseas) 
 
 อาจารย 
 อ. ดร. จิราพร  แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Education) 
 อ. ดร. ชาญณรงค  อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of  
  Other Languages) 
 อ. ดร. ธีรวิทย  ภิญโญณัฐกานต Ph.D. (Linguistics) 
 อ. ดร. นฤมล  รักษาสุข Ph.D. (Library & Information Science) 
 อ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกลุ D.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 อ. ดร. พัฒนา  กิติอาษา Ph.D. (Anthropology) 
 อ. ดร. พีรศักดิ ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
 อ. ดร. มณีเพญ็  อภิบาลศรี Ph.D. (Reading) 
 อ. ดร. วรพจน  สุทธิสัย Ph.D. (Industrial-Organization Phychology) 
 อ. ดร. วิศิษฎพร  วัฒนวาทนิ Docteur en Droit (กฎหมายระหวางประเทศ) 
 อ. ดร. สฤษดิ์  ศรีขาว Ph.D. (Curriculum and Instruction ;  
  Secondary Education) 
 อ. ดร. สานุช  ณ ถลาง Ph.D. (Language and Linguistics) 
 อ. ดร. สุนิติยา  เถ่ือนนาด ี Ph.D. (Business Administration) 
 อ. ชนิศา  สุกแสงปญญา M.Sc. (Accounting/Information Systems) 
 อ. ณฎัฐญา  เผือกผอง M.A. (Teaching of English As a Second  
  Language)   
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 อ. น.ต. เถกิงศกัดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร) 
 อ. เทพทวี  โชควศิน อ.ม. (ปรัชญา) 
 อ. นรินทร  ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture) 
 อ. นิธิวดี  ทาเวียง ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. นิศาชล  จํานงศรี ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. รัชฎาพร  วิสุทธากร M.B.A. (Business Administration) 
 อ. รุงนภา  กิตอิาษา M.A. (English As a Second Language) 
 อ. วัลลภ  สุปญญาโชติสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 อ. วีรพงษ  พลนิกรกิจ นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน) 
 อ. ศศิวรรณ  ปริญญาตร M.A. (Applied Linguistics) 
 อ. ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
 อ. สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสร ี M.A. (Teaching) 
 อ. สุริยา  สมุทคุปติ์ M.A. (Anthropology) 
 อ. หนึ่งหทยั  ขอผลกลาง นศ.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
 อ. อิศรา  ประมูลศุข M.A. (English Language Studies and Methods) 
 อ. Peter  Charles Bint M.Phil (Phonetics) 
 
14.  จํานวนนกัศึกษา 
 เปดรับนักศกึษาสาขาวิชาวศิวกรรมการผลิต จํานวนปละ 90 คน   
 
15.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานทีแ่ละอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
และสถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 
16.  หองสมุด 
 หองสมุดที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ 
ส่ือการศึกษา  และบริการสารสนเทศ  ดังนี ้
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16.1  ทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวย 
16.1.1 หนังสือ 

หนังสือภาษาไทย 22,424 เลม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 68,616 เลม 

16.1.2 วารสาร 
วารสารภายในประเทศ 142 ช่ือเร่ือง 
วารสารตางประเทศ 285 ช่ือเร่ือง 
วารสารบริจาค 995 ช่ือเร่ือง 

16.1.3 ส่ืออ่ืน ๆ ไดแก  ส่ือ โสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส 3,279 ช่ือเร่ือง 
 
16.2 บริการยืมระหวางหองสมดุ 

ใหบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  และ
หนวยงานทีใ่หความรูทางวชิาการภายในประเทศตลอดจนการขอสําเนา/ยืมเอกสารระหวางประเทศ 

 
16.3 บริการสืบคนสารสนเทศ 

16.3.1 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการ 
16.3.2 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

 
16.4 บริการฐานขอมูล 

16.4.1 ฐานขอมูล CD-ROM 
- Chemistry Sciencd Citation Index  ค.ศ. 1999 
- ComputMath Science Citation Index ค.ศ. 1999 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย พ.ศ. 2509 

16.4.2 ฐานขอมูล On-line 
- IEEE/IEL ฐานขอมูลขอความเต็มรูปของบทความ  วารสาร  รายงานการประชุม  

มาตรฐานตาง ๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
- DAO ฐานขอมูลบทคัดยอวทิยานิพนธปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา ฯลฯ  ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 
- Medline ฐานขอมูลดานการแพทยและสาธารณสุข  การพยาบาล  วทิยาศาสตรสุขภาพ 
- ERIC  ฐานขอมูลดานการศึกษา 
- ABI/Inform ฐานขอมูลดานการบริหารธุรกิจ  การจดัการ  ฯลฯ 
- FirstSearch ใหบริการฐานขอมูลกวา 80 ฐานขอมูล  ครอบคลุมขอมูลทุกสาขาวิชา  

เชน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเกษตร  การแพทย  เปนตน 
- Ingenta หรือ UnCover  เดิม  ใหบริการสั่งสําเนาบทความจากวารสารกวา 26,664  ช่ือ 



 12

- วารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพมิพ American Chemical Society รวม  24 ช่ือ    
ครอบคลุมเนื้อหาทางดานเคม ี ชีวเคม ี เทคโนโลยีชีวภาพ  ใหขอมูลตัง้แตฉบับพิมพ      
ป 1996 - ปจจบุัน 

 
17.  หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการผลิต 
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185  หนวยกิต 

17.2 โครงสรางหลักสูตร   
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ประกอบดวย 
 - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 15  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      9  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 34  หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    ประกอบดวย 
-  กลุมวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร 42  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 63  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาเลือกบังคับ      8  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาสหกิจศึกษา    6  หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     8  หนวยกิต 

17.3 รายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

เลขประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 6 ตัว  หนาชื่อรายวิชา  มีความหมายดังนี ้
 ลําดับที่ 1 หมายถึง สํานักวิชา 
 ลําดับที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา 
 ลําดับที่ 4 หมายถึง ช้ันป 
 ลําดับที่ 5 และ 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาของแตละชั้นป 
 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 58   หนวยกิต ประกอบดวย 
       จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
ก.1  กลุมวิชาภาษาองักฤษ 15 หนวยกิต  ประกอบดวย 
 203 101  ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
  English  I 



 13

 203 102  ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
  English  II 
 203 203  ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
  English  III 
 203 204  ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
  English IV 
 203 305  ภาษาอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 
  English V 
 
ก.2  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต  ประกอบดวย 

• วิชาบังคับสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 202 102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6)  
  Information Technology I 

• วิชาเลือกสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6  หนวยกิต   
 ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
 202 101  การคิด การคนควา และการใชเหตุผล 3 (3-0-6) 
  Logical Thinking 
 202 204  ไทยศึกษา 3 (3-0-6) 
  Thai Studies  
 202 205  มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)  
  Man and Society 
 202 206  ประชาคมโลก 3 (3-0-6)  
  World Community 
 202 307  ส่ิงแวดลอมกบัการพัฒนา  3 (3-0-6) 
  Environment and Development     
 202 308 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 3 (3-0-6) 
  Quality of Life Development 
 202 309  องคการและการจัดการ  3 (3-0-6) 
  Organization and Management  
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ก.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 34  หนวยกิต ประกอบดวย 
• วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  15  หนวยกิต 

 102 111  เคมีพื้นฐาน 1 4 (4-0-8) 
  Fundamental Chemistry I 
 102 112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0) 
  Fundamental Chemistry Laboratory I  
 105 101  ฟสิกส 1 4 (4-0-8) 
  Physics I  
 105 102  ฟสิกส 2 4 (4-0-8) 
  Physics II  
 105 191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory I  
 105 192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory II 

• วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 19  หนวยกิต 
 103 101  แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
  Calculus I  
 103 102  แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
  Calculus II 
 103 103  ความนาจะเปนและสถิติ 3 (3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 103 105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
  Calculus III 
 103 202 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร 4 (4-0-8) 
  Numerical Methods for Computer 
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ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 119  หนวยกิต ประกอบดวย 
ข.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร   42  หนวยกิต 
 423 101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-3-4) 
  Computer Programming  
 425 101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics I 
 425 202  เทอรโมไดนามิกส 1 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics I  

425 203  พลศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Dynamics 

425 204  กลศาสตรของไหล 1 4 (4-0-8) 
  Fluid Mechanics I 
 425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2) 
  Engineering Profession 

429 296  วิศวกรรมไฟฟา 1 4 (4-0-8) 
  Electrical Engineering I 
 429 297  วิศวกรรมไฟฟา 2 3 (3-0-6) 
  Electrical Engineering II  
 429 298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory I  
 429 299  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory II 
 430 201  สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
  Engineering Statics 
 430 211  กลศาสตรวัสดุ 1 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials I 
 431 101  วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Materials 
 433 101  กรรมวิธีการผลิต 2 (2-0-4) 
  Manufacturing Processes  
 433 102  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต   1 (0-3-0) 
  Manufacturing Processes Laboratory 
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ข.2  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 63      หนวยกิต 
425 201 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-6) 
 Engineering Graphics II 

 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials II  

425 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
 Mechanical Design 
425 304 การสั่นทางกล 4 (4-0-8) 
 Mechanical Vibration 
425 306 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
 Mechanics of Machinery 
425 308 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ  4 (4-0-8) 
 Automatic Control System 
433 251 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 Engineering Economy 
435 200 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 1 (0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Fundamentals 

 435 300 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4 (4-0-8) 
  Materials and Processes in Manufacturing 
 435 301 การวิเคราะหเชิงวิศวกรรมโดยใชคอมพวิเตอรชวย 4 (4-0-8) 
  Computer-Aided Engineering 
 435 302 คุณภาพผลิตภณัฑ 4 (4-0-8) 
  Product Quality 
 435 303 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 4 (4-0-8) 
  Integrated Manufacturing Systems 
 435 304 การผลิตและการออกแบบโดยใชคอมพวิเตอรชวย 4 (4-0-8) 
  Computer-Aided Design and Manufacturing 
 435 305 การออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ 4 (4-0-8) 
  Product Design and Manufacturing 
 435 330 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Automated Manufacturing System I 
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435 340 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1 1 (0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Laboratory I 
435 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 2 1 (0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Laboratory II 

 435 430 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Automated Manufacturing System II 

435 440 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 3 2 (1-3-6) 
 Manufacturing Engineering Laboratory III 

 
ข.3  กลุมวิชาเลือกบังคับ 8     หนวยกิต 

 
 425 456 ทฤษฎีภาวะยดืหยุนเบื้องตน 4 (4-0-8) 
  Introduction to Theory of Elasticity 
 425 457 เครื่องจักรของไหล 4 (4-0-8) 
  Fluid Machinery 
 425 462 ปฏิบัติการวิเคราะหความเคน 1 (0-3-3) 
  Experimental Stress Laboratory 

 435 470  การวิเคราะหระบบการผลิต 4 (4-0-8) 
  Production System Analysis  
 435 471 หัวขอศึกษาขัน้สูงทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Advanced Topics in Manufacturing Engineering I 
 435 472 หัวขอศึกษาขัน้สูงทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Advanced Topics in Manufacturing Engineering II 
 435 473 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Special Problems in Manufacturing Engineering I 
 435 474  ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Special Problems in Manufacturing Engineering II 
 435 475 โครงการทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Manufacturing Engineering Project I 
 435 476  โครงการทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Manufacturing Engineering Project II 
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ข.4  กลุมวิชาสหกิจศึกษา    6   หนวยกิต 
 นักศึกษาสหกจิศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตใน
ภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา และลงทะเบียนเพือ่ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค  
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กาํหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศกึษา 5 หนวยกิต    
นักศึกษาสหกจิศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกบัสถานประกอบการ มากกวา 1 ภาคการศกึษา 
หรือมากกวา 1 คร้ังกไ็ด โดยใหลงทะเบยีนเรียนรายวิชาในกลุมสหกิจศกึษาตามลําดับดังนี ้

435 490  เตรียมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 
 Pre-cooperative Education  

435 491  สหกิจศึกษา 1  5 หนวยกิต 
 Cooperative Education I 

435 492  สหกิจศึกษา 2 5 หนวยกิต 
 Cooperative Education II 

435 493  สหกิจศึกษา 3 5 หนวยกิต 
 Cooperative Education III 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน 6 หนวยกิต 
435 494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต 6 หนวยกิต 

 Manufacturing Engineering Study Project 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8  หนวยกิต  
 
  ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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18.  แผนการศกึษา    สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิต 
 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หนวยกิต
 102 111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103 102  แคลคูลัส 2 4 103 105  แคลคูลัส 3 4 
ปท่ี 1 102 112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105 101  ฟสิกส 1 4 105 102  ฟสิกส 2 4 
 103 101  แคลคูลัส 1 4 105 191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105 192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 
 202 102  เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 203 102  ภาษาองักฤษ 2 3 425 101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 2 
 203 101  ภาษาองักฤษ 1 3 423 101  การโปรแกรมคอมพวิเตอร   3 431 101  วัสดุวิศวกรรม 4 
   วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3 วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3 

 รวม 15 รวม 18 รวม 18 
 103 103  ความนาจะเปนและสถิติ 3 203 204  ภาษาองักฤษ 4 3 203 305  ภาษาองักฤษ 5 3 
ปท่ี 2 103 202  ระเบียบวิธีคาํนวณเชิงตัวเลขสําหรบั- 4 425 201  การเขยีนแบบวิศวกรรม 2 2 425 204  กลศาสตรของไหล 1 4 
  คอมพิวเตอร  425 202  เทอรโมไดนามิกส 1 4 425 206   กลศาสตรวสัดุ 2 4 
 202 203  ภาษาองักฤษ 3 3 425 203  พลศาสตรวศิวกรรม 4 429 297  วิศวกรรมไฟฟา 2 3 
 429 296 วิศวกรรมไฟฟา 1 4 429 298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 433 102  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 
 430 201 สถิตศาสตรวศิวกรรม 4 430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 433 251   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 4 
 435 200  พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 1 433 101 กรรมวิธีการผลิต 2   

 รวม 19 รวม 20 รวม 19 
 425 303  การออกแบบเครื่องจักรกล 4 425 306  กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 425 300  วิชาชีพวิศวกรรม 1 
ปท่ี 3 425 304  การสั่นทางกล 4 425 308  ระบบการควบคุมอัตโนมัติ 4 435 305  การออกแบบและการผลิต- 4 
 429 299  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 435 302  คุณภาพผลิตภัณฑ 4                      ผลิตภัณฑ  
 435 300  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4 435 303  การเชื่อมโยงระบบการผลิต 4 435  330  ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ

ผลิต 1 
4 

 435 301  การวิเคราะหเชิงวิศวกรรมโดยใช 
คอมพิวเตอรชวย    

4 435 304  การผลิตและการออกแบบโดย    
ใชคอมพิวเตอรชวย 

4 435 341  ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 2 1 

          435 490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 
 435 340  ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1 1   วิชาเลือกบังคับ (1) 4 

 รวม 18 รวม 20 รวม 15 
 435 491  สหกิจศึกษา 5 435  430  ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ

ผลิต 2 
4 วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

ปท่ี 4   435 440  ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 3 2 วิชาเลือกเสรี (2) 4 
   วิชาเลือกเสรี (1) 4   

 รวม 5 รวม 10 รวม 8 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   185   หนวยกิต 
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19.  คําอธิบายรายวิชา 
19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
19.1.1  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 
203 101   ภาษาองักฤษ 1 3 (3-0-6) 

  English  I 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement 
 ทักษะการเรียนรูภาษาดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  พัฒนาพฤติกรรมการเรียน
และการใชประโยชนจากแหลงคนควา  ความเขาใจเบื้องตนที่จําเปนในการอานเอกสารทางวิชาการ  
การฝกฟงขอความเชิงวิชาการและเสริมทักษะดานไวยากรณและคําศัพท 
 
 203 102   ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) 

  English  II 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 101 ภาษาอังกฤษ 1 
 การอานโดยเนนการหาความคิดหลัก ประโยคหลักและโครงสรางของยอหนา การเขียนเบื้องตน 
การพูดโตตอบในเชิงวิชาการ ฝกสังเกต และคนหาหัวขอเร่ืองและโครงสรางของขอความเชิงวิชาการ 
การสนทนาและการวิเคราะหขอมูลโดยใชคําศัพท  ไวยากรณและแนวคิดจากสิ่งที่กําหนดใหอาน 
 
 203 203   ภาษาองักฤษ 3 3 (3-0-6) 

  English  III 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 102 ภาษาอังกฤษ 2 
 โครงสรางและองคประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในลักษณะที่เปนขอความตอเนื่อง 
การฟงเพื่อจดบันทึกขอความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทักษะการอานแบบสํารวจ  การอาน
แบบขามคํา  และการอานแบบกวาดสายตา  ฝกทักษะในการใชและและเขาใจคําศัพท ไวยากรณเพื่อ
ใชในการเขียนเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

203 204   ภาษาองักฤษ 4 3 (3-0-6) 
  English  IV 

 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 203 ภาษาอังกฤษ 3 
 ทักษะการวิเคราะหเนื้อความในดานโครงสรางประโยค  องคประกอบ  และความตอเนื่องของ
เนื้อหา  การคาดคะเนในการอาน  การอานแบบสํารวจ  การอานแบบขามคํา  การอานแบบกวาด
สายตา  ในเนื้อหาที่มีความซับซอน  ตลอดจนการเรียนรูถึงโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหา  
เรียนรูขอมูลจากแหลงตาง ๆ การใชขอมูลในการวิเคราะหเนื้อหา  และฝกฟงเนื้อหาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
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203 305   ภาษาองักฤษ 5 3 (3-0-6) 
  English  V 

 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 204 ภาษาอังกฤษ 4 
 การอาน  การเขียน  และการคนควาทางวิชาการในระดับสูง  เพื่อพัฒนาทักษะดาน

การเขียน การจัดโครงสรางและองคประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมและนําเสนองาน
เขียนทางวิชาการ  โดยใชการใหเหตุผลเชิงโตแยงเปนหลักในการเรียบเรียง  และใชเหตุผลเชิงวิชาการ  
มีการวางแผน   การเรียบเรียง   การตรวจทาน  และการอางอิงเชิงวิชาการที่ถูกตอง 

 
19.1.2   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

202 101 การคิด การคนควา และการใชเหตุผล 3 (3-0-6) 
  Logical Thinking 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาถึงความสัมพันธของกระบวนการคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการใชเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยและ
ไมใชนิรนัยและ การคิดอยางสรางสรรคและปญญาประดิษฐ  การใชภาษากับการคิดและการนําเสนอ
ความคิดตลอดจนสิ่งที่เปนอุปสรรคของการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  รวมทั้งเพื่อใหมีทักษะ
ในการใชแหลงสะสมความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและคนควา 
 
 202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 
  Information Technology I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักเครื่องมือและอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูและสามารถเขียนชุดคําสั่งและโปรแกรมบังคับการทํางานของ
เครื่องมือและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถนําอุปกรณพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชกับโปรแกรมพื้นฐานโดยทั่วไป เพื่อแกไขปญหาทางคณิตศาสตร  ทางดาน
สถิติพื้นฐานและการจัดการระบบฐานขอมูลได 
 
 202 204 ไทยศึกษา 3 (3-0-6) 
  Thai Studies 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาถึงกลุมวัฒนธรรมของคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ โดยเนน
พัฒนาการของโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม  เชน การเมือง การเศรษฐกิจ  โดยนําเสนอ
กรณีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมผานการนําเสนอประเด็นปญหาในสถานการณปจจุบัน 
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 202 205 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6) 
  Man and Society 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและบทบาทของมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน สถาบันหลักตาง ๆ ของสังคม  เพื่อเปนการสรางสรรคและพัฒนา 
จริยธรรมของมนุษยใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาและความเจริญกาวหนาดานวิทยาการใน
ปจจุบันและใหสังคมทุกฝายมีบทบาทรวมกันในการแกไขและปรับปรุงปญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู
ขณะนี้ 
  

202 206 ประชาคมโลก 3 (3-0-6) 
  World Community 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาระบบความสัมพันธระหวางประเทศทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
ลักษณะ  และบทบาทขององคกรระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ เหตุการณระหวางประเทศที่มี
ผลตอสังคมโลกและประเทศไทย ตลอดจนหลักและวิธีวิเคราะหเหตุการณระหวางประเทศ เพื่อให
ทราบสถานภาพและบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลกและบทบาทของมนุษยในฐานะพลเมือง
ของประเทศและพลเมืองโลก 
 
 202 307 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) 
  Environment and Development 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาถึงความสัมพันธของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ  คุณภาพชีวิต
และคุณภาพสิ่งแวดลอม  เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและมีจิตสํานึกตอปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  ทั้ง
ในระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  และระดับโลก  รวมทั้งเปนการกระตุนใหตระหนักถึง
การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมและจริยศาสตรส่ิงแวดลอม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development) ตอไปในอนาคต 
 
 202 308 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  Quality of Life Development 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาถึงพัฒนาการของมนุษยในทุกชวงอายุ สัมพันธกับลักษณะของธรรมชาติ เพื่อเปนพื้นฐาน
ความเขาใจเรื่องบุคลิกภาพโดยใชวิธีการสังเกตและการประเมินบุคลิกภาพ  พรอมทั้งประยุกตหลัก
ทางสุนทรียศาสตรและจริยศาสตรเพื่อพัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมชีวิตการทํางานได
อยางเหมาะสม  และการมีชีวิตที่ดีตามอุดมคติของแตละบุคคล 
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 202 309 องคการและการจัดการ 3 (3-0-6) 
  Organization and Management 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาถึงลักษณะโครงสราง องคประกอบ ความสําคัญและพฤติกรรมขององคการ  พรอมทั้ง
ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการพื้นฐานตาง ๆ ที่สําคัญในการจัดการภายในองคการ รวมถึงการสรรหา
การใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรหลักที่จําเปนสําหรับการจัดการภายในองคการ  ทั้งนี้  เพื่อ
เปนการประเมิน  วิเคราะห  ช้ีจุดบกพรอง  ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะเบื้องตนในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการในองคการประเภทตาง ๆ  ออกมาในรูปของกรณีศึกษาได 

 
19.1.3   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 
 102 111 เคมีพื้นฐาน 1   4 (4-0-8) 
  Fundamental Chemistry I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ธาตุเรพรี
เซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคม ีปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ทั่วไปของกรดและเบส จลนศาสตรเคมี 
 
 102 112 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1         1 (0-3-0) 
  Fundamental Chemistry laboratory I 
 วิชาบังคับกอน : 102 111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคูกัน 
 การทดลองในหองปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพืน้ฐานในการทาํปฏิบัติการเคมี สมบัติ
ของแกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส จลนศาสตรเคมี 
และปฏิกิริยาเคมีแบบตางๆ 
 
 103 101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
  Calculus I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธ  การประยุกตของอนุพนัธ  ฟงกชันผกผัน  อินทิกรัลจํากัดเขต  
และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
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 103 102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
  Calculus II 
 วิชาบังคับกอน :  103 101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟงกชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลําดับและอนุกรม เวกเตอร
และเรขาคณิต  ฟงกชันคาเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปร 
 

103 103 ความนาจะเปนและสถิติ 3 (3-0-6) 
  Probability & Statistics 

วิชาบังคับกอน : 103 102 แคลคูลัส 2 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  และการแจกแจงฟงกชันแคแรค     
เทอริสติก  ทฤษฎีบทลิมิต  ตัวอยางแบบสุมและการแจกแจงจากการสุมตัวอยาง  โมเมนตฟงกชัน      
เจเนอเรทโมเมนตจากสุมตวัอยาง  การประมาณการทดสอบสมมติฐาน 
  

103 105 แคลคูลัส  3 4 (4-0-8) 
Calculus III 

 วิชาบังคับกอน :103 102 แคลคูลัส 2 
 การอินทิเกรตหลายชั้น  เวกเตอรแคลคูลัส  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิง
อนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน   วิธีการใชอนกุรมกําลัง 
 
 103 202 ระเบียบวิธีคํานวณเชงิตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร 4 (4-0-8) 
  Numerical Methods for Computer 

วิชาบังคับกอน : 103 105 แคลคูลัส 3  และ  202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หรือ  
  423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 การคํานวณเชงิตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร  สมการพีชคณิตที่ไมเชงิเสน  สมการพีชคณิตเชิง
เสน  ระเบียบวิธี  ผลตางสืบเนื่อง  คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของเมตริกซสมมาตร  พหนุาม  
ประมาณคา  การหาอนุพนัธและอินทิกรัลเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ  การ
กําหนดเสนโคงโดยวธีิสองนอยที่สุด  การประยุกตใชคอมพิวเตอร 
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105 101 ฟสิกส 1 4 (4-0-8) 
  Physics I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษโมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและ
การหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกและการแกวงกวัด การแผของคลื่นและคลื่นเสียง   กล
ศาสตรของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส 
 
 105 102 ฟสิกส 2 4 (4-0-8) 
  Physics II   
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 สนามไฟฟาและศักยไฟฟา   กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา  สนามแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา 
คล่ืนแสง ฟสิกสควอนตัมเบื้องตน  อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส 
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
 
 105 191 ปฏิบตัิการฟสกิส 1 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกับ 105 101 ฟสิกส 1 
 การทดลองตาง  ๆ ทางฟสิกสที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1 และเพื่อประสบการณดานการ
ทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร  คล่ืนและของไหล 10  การทดลอง 
 
 105 192 ปฏิบตัิการฟสกิส  2 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน : 105 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1  และ 105 102 ฟสิกส 2 หรือ ผานการเรียนวชิา 
  105 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1มาแลวและกําลังเรียนวิชา 105 102 ฟสิกส 2 อยู 
 เชนเดยีวกับปฏิบัติการฟสิกส 1 แตเปนการทดลองในเรื่อง แสง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ฟสิกส 
ยุคใหมและกมัมันตภาพรังสี 
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19.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
19.2.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 
 

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-3-4) 
 Computer Programming 

 วิชาบังคับกอน : 202 101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 
 หลักการของระบบคอมพิวเตอร  สวนประกอบของคอมพิวเตอร   การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรกับซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม    การโปรแกรมดวยภาษาขั้นสูง   การฝกปฏิบัติ  
 
 425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การเขียนตัวอักษร  ภาพฉายออโธกราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส  การเขียนรูป
ประกอบ  การกําหนดมิติ ภาพตัดและสัญนิยม  การเขียนและสเก็ตภาพสามมิติดวยมือเปลา  ศึกษาการ
เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
 425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติงาน  
ความรอน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎขอที่สองของ
เทอรโมไดนามิกส  การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป  หลักการถายเทความรอนเบื้องตน  การ
วิเคราะหวัฏจักรอยางงายของเทอรโมไดนามิกส 
 
 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Dynamics 

วิชาบังคับกอน : 430 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
หลักพื้นฐานของพลศาสตร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตรของ

อนุภาค การหาสมการการเคลื่อนที่ดวยกฎขอที่สองของนิวตัน วิธีพลังงาน และวิธีโมเมนตตัม      
คินีเมติกของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบและการเคลื่อนที่ทั่วไป 
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 425 204 กลศาสตรของไหล 1 4 (4-0-8) 
  Fluid Mechanics I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1  
 บทนํา  ของไหลสถิต  กฎของการลอยตัว  สนามความเร็ว  ความเรงของวตัถุที่ไหล  กฎพื้นฐานและ
สนับสนุนสําหรับตัวกลางแบบตอเนื่อง  ปริมาตรควบคุม  กฎทรงมวล โมเมนตตัมเชงิเสน โมเมนตตัม
เชิงมุมและกฎการอนุรักษพลังงาน  สมการเบอรนูลล่ี  การวิเคราะหมิต ิทฤษฎีไพรบัคคิงแฮม  การไหล
แบบอัดตัวไมไดแบบคงตัว การไหลในทอ การไหลเทอบูเลนทในทอ การสูญเสียในระบบทอ การไหลใน
ชองทางเปด เครื่องสูบ 

 
425 300 วิชาชพีวิศวกรรม 1(1-0-2) 

Engineering Profession 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยและนานาชาติ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทย ขอตกลงระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวของ  สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกร  ส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะสาขา 

 
 429 296 วิศวกรรมไฟฟา 1 4 (4-0-8) 
  Electrical Engineering I 
 วิชาบังคับกอน  :  105 102 ฟสิกส  2 
 ความรูพื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา ไดแก วงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ   วงจรแมเหล็กและหมอแปลง   เครื่องจกัรกลไฟฟา  อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส  
ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีตาง ๆ  และระบบควบคุม 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใชอุตสาหการ , ไฟฟา , โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร) 

 
429 297 วิศวกรรมไฟฟา 2 3 (3-0-6) 

  Electrical Engineering II 
 วิชาบังคับกอน  :  429 296 วิศวกรรมไฟฟา  1 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร  เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับตาง ๆ รวมทั้งการใชประโยชน 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมการผลิต) 
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 429 298 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน  :  429 296 วิศวกรรมไฟฟา  1 
 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและเครื่องจักรกลไฟฟา  เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีที่ได
เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟา  1 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใชอุตสาหการ , ไฟฟา , โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร) 
 
 429 299 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน  :  429 297 วิศวกรรมไฟฟา  2 
 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและเครื่องจักรกลไฟฟา  เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีที่ได
เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟา  2 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมการผลิต) 
 

430 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 Engineering Statics 

 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 ระบบแรง  แรงลัพธและโมเมนตลัพธ  สมดุล  ความเสียดทาน  หลักการงานสมมติ  เสถียรภาพ 

 
430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 (4-0-8) 
 Mechanics of Materials  I 

 วิชาบังคับกอน : 430 201 สถิตศาสตรวิศวกรรม 
 แรงและหนวยแรง  ความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียด หนวยแรงในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัด ระยะโกงของคาน การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลของมอรและ
หนวยแรงกระทํารวม  เกณฑกําหนดการวิบัติ 
 
 431 101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Materials 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี
 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ  โลหะผสม  พลาสติก  แอสฟลท  ไม  คอนกรีต  เรซิน  ยาง  
และวัสดเุซรามิก  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมายคณุสมบัติทางกลศาสตรและวิธีทดสอบ  
การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติ  ผลของกระบวนการใชความรอนตอ
โครงสรางจุลภาคของโลหะผสม  วัสดุอโลหะ  เคมีและโครงสรางของพอลิเมอร  โครงสรางและ
คุณสมบัติของรีแฟรคตอรีเซรามิก  การใชวัสดุวิศวกรรมในการผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
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 433 101 กรรมวิธีการผลิต 2 (2-0-4) 
  Manufacturing Processes 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับกรรมวิธีการผลิต เชน การแปรรูปชิ้นงานโดยใชเครื่องจกัร  การ
เชื่อมโลหะ  การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความรอน  กรรมวธีิ
การผลิตที่ใชกบัวัสดุประเภทตาง ๆ  หลักการเบื้องตนของตนทุนกระบวนการผลิต 
 
 433 102 ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลิต 1  (0-3-0) 
  Manufacturing Processes laboratory 
 วิชาบังคับรวม : 433 101 กรรมวิธีการผลิต 
 ฝกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหลอ และการปรับปรุงคณุสมบัตดิวยความรอน ฝกสรางชิ้นงาน
เพื่อใหเกิดประโยชน 

 
19.2.2  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 

 
425 201  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-6) 

  Engineering Graphics II 
 วิชาบังคับกอน : 425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 เสนตรงและระนาบ  การหมุน  รอยตัด  การคลี่  การเขียนภาพออโธกราฟฟกสแบบมุมที่หนึ่ง
และมุมที่สาม มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค  ภาพตัดและสัญนิยม  เฟองและลูกเบี้ยว  สลัก  
เกลียว  ล่ิม  หมุดย้ํา  และสปริง  การเขียนแบบใชงาน 

 
 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials II 
 วิชาบังคับกอน : 430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 
 การวิเคราะหความเคนที่จุด การวิเคราะหความเคนที่จุดประชิด การวิเคราะหความเครียดที่จุด
การวิเคราะหความเครียดที่จุดประชิด บทนําเกี่ยวกับทฤษฎีของความยืดหยุน การประยุกตเขากับ
ทรงกระบอกหนา ทรงกระบอกประกอบ จานหมุน คาวิกฤติของการยืด วิธีพลังงาน 
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425 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
  Mechanical Design 

วิชาบังคับกอน : 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 
ปรัชญาการออกแบบ   คุณสมบัติของวัสด ุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  ทฤษฎี

ความเสียหาย  การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลภายใตโหลด  รอยตอดวยหมุดย้ําและสลัก  เกลยีว
เพลา  สปริง สกรูสงกําลัง  ล่ิมและสลัก  รอยตอดวยการเชื่อม  เบรคและคลัทช โครงงานการออกแบบ 
 

425 304 การสั่นทางกล  4 (4-0-8) 
  Mechanical Vibration 
 วิชาบังคับกอน : 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 
 ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นโดยการหมุน การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นโดย
แรง การสั่นโดยการหนวงความหนืด การตอบสนองของระบบตอแรงกระทําแบบตางๆ การสั่นพอง 
ระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐาน
ระบบตอเนื่อง วิธีการทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาความถี่ธรรมชาติและรูปรางการสั่น วิธีการ
ออกแบบอุปกรณปองกันการสั่นแบบตางๆ 

 
425 306 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 4 (4-0-8) 

  Mechanics of Machinery 
 วิชาบังคับกอน : 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 
 กลาวนําถึงกลไกแบบตางๆ การวิเคราะห การขจัด ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การ
สังเคราะหช้ินสวนกลไก การวิเคราะหแรงสถิต และแรงทางพลศาสตรที่เกิดขึ้นในกลไก การถวง    
สมดุลของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เฟองและขบวนเฟอง 
 

425 308 ระบบการควบคุมอัตโนมตั ิ 4 (4-0-8) 
  Automatic Control System 
 วิชาบังคับกอน :  425 304 การสั่นทางกล 

หลักของระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบแบบตางๆ สวนประกอบของ
ระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การออกแบบและวิเคราะห
ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  
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 433 251 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering  Economy 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
สรุปหลักการโดยยอทางเศรษฐศาสตร โดยเนนเรื่องดอกเบี้ยและคาของเงินที่เปลี่ยนไปตาม

เวลาการวเิคราะหและเปรียบเทียบการลงทนุแบบตางๆ สําหรับโครงการทางวิศวกรรม เชน การ
วิเคราะหจุดคุมทุน  การคิดคาเสื่อมราคา  การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไมแนนอน  
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากหกัภาษีเงินได 
  

435 200 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Fundamentals 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมการผลิต ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมการผลิต การใช

อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่จะใชในการศึกษาวิชาวิศวกรรมการผลิต การเขียนรายงาน และการ
นําเสนองานทางวิศวกรรม พื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประโยชนในการศึกษา
วิชาวิศวกรรมการผลิต 

 
435 300 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4 (4-0-8) 
 Materials and Processes in Manufacturing   

 วิชาบังคับกอน :   431 101  วัสดุวิศวกรรม     
อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตที่มีผลตอคุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุในเรื่องโครงสรางของ

ของแข็ง  สมดุลเชิงพลศาสตร  จลนศาสตร และคุณสมบัติทางกล  เทคนิคทางการผลิตสําหรับวัสดุที่
อยูในสภาพของเหลวและของแข็ง  กรรมวิธีการเชื่อมและการตอวัสดุ  เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิว
วัสดุเพื่อปรับเปลี่ยนคณุสมบัติของวัสดุและยืดอายุการใชงาน 

 
435 301    การวิเคราะหเชิงวิศวกรรมโดยใชคอมพิวเตอรชวย 4 (4-0-8) 
 Computer-Aided Engineering  
วิชาบังคับกอน : 103 202 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร  และ  
 423 101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การศึกษาหลักการวิเคราะหเชิงวิศวกรรมโดยใชคอมพวิเตอรชวย มาใชงานดานวิศวกรรมการ

ผลิต เชน การวิเคราะหโดยใชวิธีไฟไนตอิเลเมนทสําหรับงานวิเคราะหตนแบบในเรื่องอิทธิพลรูปทรง
และประเภทวสัดุตอคาทางวศิวกรรมโครงสราง  เชน  stress,  deformation  การถายเทความรอน  การ
ใช Kinematics Programs วิเคราะหลักษณะการเคลื่อนไหวของกลไกตาง ๆ ของชิ้นงานเพื่อใหไดแบบ
ช้ินงานที่ถูกตองกอนลงมือสรางจริง   การใช Dynamic Programs วิเคราะหหาแรงระยะการเคลื่อนที่  
ระบบกลไกทีซั่บซอน  และครอบคลุมหลักการประยุกตใช CAE ตอกรรมวิธีการผลิต 
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435 302 คุณภาพผลติภณัฑ 4 (4-0-8) 
 Product Quality   
วิชาบังคับกอน : 103 103  ความนาจะเปนและสถิติ  
พื้นฐานวิธีทางสถิติที่ใชเพื่อการออกแบบ  ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ  เชน  ทฤษฎี

การควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (SQC) และทฤษฎี
การสุมตัวอยาง  เทคนิคทาง Robust  Design  และวิธี  Taguchi      การวิเคราะหตนทุนการผลิต 

 
435 303 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 4 (4-0-8) 
 Integrated Manufacturing Systems  
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
พื้นฐานการออกแบบระบบการผลิตเปนการวางผังโรงงาน การจัดลําดับ การเคลื่อนยายวัสดุใน

ระบบการผลิต  เทคโนโลยีการจับกลุม  การวางแผน  กรรมวิธีการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย  การ
ควบคุม  จัดการ  และทํานายพัสดุคงคลัง  เทคนิคการควบคุมและวางแผนการผลิต  ระบบควบคุม 
กิจกรรมระหวางการผลิต แบบวิธีการวางแผนความตองการวัตถุดิบ(MRP) วิธีการผลิตเพียงใหทันกับ
เวลา(JIT) และวิธีทฤษฎีขอจํากัด(TOC)  

 
435 304   การผลิตและการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 4 (4-0-8) 
 Computer-Aided Design and Manufacturing  
วิชาบังคับกอน :  423 101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
เนนการใชซอฟตแวรดานการผลิตและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต  เชน  การเขียนโปรแกรมควบคมุการผลิต   โปรแกรมวางแผนการผลิต    โปรแกรมจําลอง
กรรมวิธีการผลิต  และความตองการวัตถุดบิในการผลิต 

 
435 305     การออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ 4 (4-0-8) 
 Product  Design  and  Manufacturing  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
การแปลงแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑจริงที่ดงึดูดใจลกูคา วิชาจะเนนที่การพัฒนา

ดานการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหไดแบบผลิตภัณฑที่ตองการจนกระทั่งถึงการนําสง และเนนการ
พิจารณาความเปนไปไดของแบบของผลิตภัณฑกับวิธีการผลิต และศึกษาเครื่องมอืสําหรับการสราง
ตนแบบใหไดเร็ว 
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435 330     ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 1 4 (4-0-8) 
 Automated Manufacturing System I  
วิชาบังคับกอน : 429 296 วิศวกรรมไฟฟา 1  และ 425 304  การสั่นทางกล 
การทํางานของเครื่องมืออัตโนมัติที่ใชเพื่อการขนถายและการลําเลียง เชน ระบบสายพาน

ลําเลียง แขนกล  อุปกรณจัดเก็บ การทํางานของแหลงจายพลังงาน เชน มอเตอรไฟฟา หลักการ
ทํางานของระบบ pneumatic และ hydraulic และหลักการควบคุมอุปกรณดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ 
เชน  PLC  

 
435 340    ปฏบิัติการวิศวกรรมการผลิต 1 1 (0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Laboratory I  

 วิชาบังคับกอน : 425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 , 425 204 กลศาสตรของไหล 1 และ  
   430 211 กลศาสตรวัสดุ 1  

พื้นฐานปฏิบัตกิารทางวิศวกรรม  ครอบคลุมเรื่องการทดลองเรื่องกลศาสตรของแข็ง  กลศาสตร
ของไหล พลศาสตร และการวัดคาพื้นฐานทางวิศวกรรม  เชน  ความเคน ความดนั  อุณหภูมิ  เปนตน 

 
435 341  ปฏิบตัิการวิศวกรรมการผลิต 2 1 (0-3-3) 
 Manufacturing Engineering Laboratory II  

 วิชาบังคับกอน :   435 340 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1 
ปฏิบัติการการใชเครื่องมือวดัละเอียด  พื้นฐานระบบควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพวิเตอร  เชน 

การใช CNC ควบคุมเครื่องกลึง  เครื่องวัด  เครื่องเจาะ  การใช EDM  และการใช PLC  ควบคุมระบบ 
Pneumatic และ hydraulic laboratory 

 
435 430     ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต 2 4 (4-0-8) 
 Automated Manufacturing System II  

 วิชาบังคับกอน : 435 330   ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลติ 1 
ทฤษฎีการทํางานของแขนกลทาง Kinematics, static, dynamics และการควบคุมแขนกล  

สวนประกอบของแขนกล  เชน Robot actuators, drives, sensors และ vision การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของแขนกล  การเชื่อมตอระบบแขนกลเขากับหนวยยอยของการทาํงาน
ของระบบผลิต 
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435 440    ปฏบิัติการวิศวกรรมการผลิต 3 2 (1-3-6) 
 Manufacturing Engineering Laboratory III  

 วิชาบังคับกอน :    435 341  ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 2 
กรรมวิธีการผลิตชั้นสูง เชน ระบบควบคุมการผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพวิเตอร(CIM),  

ระบบแขนกล 
 
19.2.3   กลุมวิชาเลือกบังคับ 
 
 425 456 ทฤษฎีภาวะยดืหยุนเบื้องตน 4 (4-0-8) 
  Introduction to Theory of Elasticity 

วิชาบังคับกอน : 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 
แนะนําการใชเทนเซอร ความเคน ความเครียด พฤติกรรมของวัสดุ พฤติกรรมของวัสดุในชวง

การยืดหยุนเชิงเสน  กฎของฮุกสําหรับวัสดุแบบตาง ๆ  การยืดหยุนเนื่องจากความรอน  การโกงตัว
ของคาน  การบิดของเพลา  ปญหาการยืดหยุนในสองมิติ 
 
 425 457 เคร่ืองจักรของไหล 4 (4-0-8) 
  Fluid Machinery 

วิชาบังคับกอน : 425 204 กลศาสตรของไหล 1 
ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลในเครื่องจักรของไหล หลักการและนิยาม ประเภทชนิด

สมรรถนะและการประยุกตใชแบบตาง ๆ ของเครื่องสูบ (pump) พัดลมเปา (fan blower) และเครื่องอัด
ความดัน (compressor)  เครื่องจักรใชกําลังของน้ําและใชกาซ 

 
 435 470    การวิเคราะหระบบการผลิต 4 (4-0-8) 

 Production System Analysis   
 วิชาบังคับกอน : 435 303   การเชื่อมโยงระบบการผลิต 

การประยกุตใชระเบียบวิธีการวิจัยดําเนนิงานในการทําตนแบบ  การวเิคราะห และการควบคุม
ระบบการผลิต การวิเคราะหและควบคุมพัสดุคงคลัง ทั้งสําหรับระบบเดี่ยวและหลายระบบที่ครอบคลุม
ทั้งแบบความตองการพัสดุอยางที่รูปริมาณแนนอน  และอยางที่รูปริมาณแบบคาดการณลวงหนา  การ
จัดการดานผูนาํสงพัสดุ  การจัดตารางการผลิต  และตารางโครงงานการผลิตโดยใชวิธี PERT และ 
CPM วิธีควบคุมการผลิต  โดยวิธี MRP, MRP-II, Just-in-Time  และ Kanban 
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 435 471 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Advanced Topics in Manufacturing Engineering I 
 เงื่อนไข :  ตามความเห็นชอบของสํานักวิชา 

หัวขอซ่ึงเปนที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม ๆ ในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
 
 435 472 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Advanced Topics in Manufacturing Engineering II 
 เงื่อนไข :  ตามความเห็นชอบของสํานักวิชา 

หัวขอซ่ึงเปนที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม ๆ ในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
 
 435 473 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Special Problems in Manufacturing Engineering I 
            เงื่อนไข  :   ตามความเห็นชอบของสํานักวิชา 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของหัวหนา
สาขาวิชา  งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา  โดยตองสงเอกสารรายงาน  เพื่อเก็บรักษา
ไวที่สาขาวิชาและตองมีการสอบปากเปลา 
 
 435 474 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Special Problems in Manufacturing Engineering II 
 เงื่อนไข  :  ตามความเห็นชอบของสํานักวิชา 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของหัวหนา
สาขาวิชา  งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา  โดยตองสงเอกสารรายงาน  เพื่อเก็บรักษา
ไวที่สาขาวิชาและตองมีการสอบปากเปลา 
 
 435 475 โครงการทางวศิวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8) 
  Manufacturing Engineering Project I 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง  ๆของวิศวกรรมการผลิต   ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากผูสอน โครงการตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองมีการสอบปาก
เปลา 
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 435 476 โครงการทางวศิวกรรมการผลิต 2 4 (4-0-8) 
  Manufacturing Engineering Project II 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง  ๆของวิศวกรรมการผลิต   ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากผูสอน โครงการตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองมีการสอบปาก
เปลา 
 
19.2.4   กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
 
 435 490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  Pre-cooperative Education 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัสหกจิศกึษา กระบวนการและขัน้ตอนของสหกจิศึกษา ระเบยีบ
ขอบังคับที่เกีย่วของกับสหกจิศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชพี เชน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชพี ความรูพื้นฐานทีจ่ําเปน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5
ส         ISO 9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
 
 435 491 สหกิจศึกษา 1 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education I 
 วิชาบังคับกอน : รายวิชาทีส่าขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา   
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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 435 492 สหกิจศึกษา 2 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education II 
 วิชาบังคับกอน :435 491 สหกิจศกึษา 1  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
 435 493 สหกิจศึกษา 3 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education III 
 วิชาบังคับกอน : 435 492 สหกิจศกึษา 2  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
 435 494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต 6 หนวยกิต 
  Manufacturing Engineering Study Project 
 เงื่อนไข : ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

การศึกษาหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดยนักศึกษาจะตองคนควา ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานนั้นตองเปนการพัฒนาสิ่งที่
มีอยูแลวใหดีขึ้นหรือเปนการสรางองคความรูใหม ตองมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองมีการ
สอบปากเปลา 
 


