
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

TCAS65 MSU : V1 5-10-64 



 
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวน 8 สาขาวิชา ให้เลือกเรียนในชั้นปีที ่2 ดังนี ้

- วศ.บ. วิศวกรรมโยธา   - วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
- วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  - วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ 
- วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  - วศ.บ. วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
อักษรย่อ     > วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (จ านวนไม่น้อยกว่า 145* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง เช่น ตึก อาคาร สะพาน 
เขื่อน การส ารวจ ออกแบบถนน ระบบจราจร ระบบชลประทาน และรบบประปา รวมไปถึงการดูแลการก่อสร้างและวสัดุ
ก่อสร้าง 
 
จุดเด่นหลักสูตร 

เน้นความเป็นวิศวกรควบคู่กับคณุธรรมและจริยธรรม การเป็นท่ีพึ่งของสังคมและชุมชน ความรู้ด้านวศิวกรรมโยธา
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
การท างานเป็นทีม  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ ปวส. ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และอื่นๆตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด  
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกได้ทัง้ภายในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาสามารถท างานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ออกแบบโครงสร้าง 
ออกแบบโครงสรา้งถนน  ออกแบบระบบจราจร วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคมุน้ าท่วม ระบบ 
ชลศาสตร์ ระบบชลประทาน วิเคราะห์และออกแบบโครงสรา้งพื้นฐานและบริหารจดัการงานก่อสร้าง 
 
หมายเหต ุ * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิต 
อักษรย่อ    > วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (จ านวนไมน่้อยกว่า 143* หน่วยกิต) 
 
เนื้อหาหลักสูตร 
 สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเป็นสาขาวชิาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีและการจัดการทางดา้นการผลิต โดยหลักสูตร
เน้นกระบวนการและเทคโนโลยใีนการผลิตเครื่องมือกล วัสดุศาสตร์ รวมถึงการบริหารและการจัดการทาง
วิศวกรรมศาสตร ์
 
จุดเด่นหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตดา้นวิศวกรรมการผลิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติในดา้นเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการทางอุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
อุตสาหกรรม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั ปวส. ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการผลิต สามารถท างานได้หลากหลายในภาครัฐและเอกชน เชน่ ควบคมุกระบวนการ
ผลิต การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุการควบคุมคุณภาพและการวางผังงาน เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
อักษรย่อ     > วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จ านวนไม่น้อยกว่า 142* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณสมบัติของของแข็ง 
และของไหล เพื่อน าไปออกแบบสิ่งตา่งๆให้เหมาะสมกับการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเคร่ืองจักรกล หรือด้าน
พลังงาน หลักสูตรจะประกอบไปด้วยรายวชิาเครื่องกลดั้งเดิมและประยุกต์ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เชน่พลงังานทดแทน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ยานยนตร์ไฟฟา้ การควบคุมอัตโนมัติ งานซ่อม
บ ารุงขั้นสูง  
เป็นต้น 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถโดดเด่น ในดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตรและพลังงานทดแทน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิมีทักษะในการ
สื่อสารและการท างานเปน็หมู่คณะ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่ง
ยุคสารสนเทศ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
และเทคโนโลย ีในภาวะที่มุง่เนน้และสง่เสริมภาคการเกษตร การใช้พลังงานทดแทน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั ปวส. ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกลสามารถท างานได้หลากหลาย สามารถท างานได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานการออกแบบและตดิตั้งระบบควบคุมการผลติ งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมชีวภาพ 
อักษรย่อ     > วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ (จ านวนไม่น้อยกว่า 142* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวภาพ มุ่งเน้นการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยผสมผสานระหวา่งความรู้ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในขบวนการผลิตการแปรรูป การควบคุม
คุณภาพ ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ทางเศรษฐศาสตร ์
 
จุดเด่นหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการผนวกความรู้แบบสหวิทยาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรูด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างด ีรวมทั้งเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ และอ่ืนๆตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกได้ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสากหรรมเกษตร
และอาหาร 
 
 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
อักษรย่อ    > วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จ านวนไมน่้อยกว่า 144* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อป้องกัน            
และควบคุมมลพษิ การวางแผนและการออกแบบสาธาณูปโภคต่างๆ เชน่ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบดัน้ าเสีย
อุตสาหกรรม ระบบควบคุมมลพิษทางน้ า การจัดการและก าจดัขยะ การวางแผนและจัดการสิง่แวดล้อม                      
การประเมินผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปน็ที่ต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถในดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบัติเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ทางสิง่แวดล้อม อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดแบบองค์รวม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ และอ่ืนๆตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถปฏบิัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกรมควบคุม
มลพิษ ส านักงานนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม การประปานครหลวง โรงพยาบาล 
บริษัทที่ปรึกษา บริษัทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ องค์กรอุตสาหกรรม ฯลฯ 
 
 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
อักษรย่อ    > วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 142* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

สาขาวชิาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เป็นสาขาทีผ่สมผสานกันทัง้ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอ
นิกส์ วิศวกรรมควบคุม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และน าความรู้ไปใช้ในงานออกแบบสร้างพฒันาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการควบคุม
เครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นหุ่นยนต์ เพื่อลดต้นทุนในการผลติและในขณะเดียวกันก็
เพิ่มประสิทธิผลของการผลิต 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์เป็นหลักสูตร สหวิทยาการ ประกอบดว้ยวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมควบคุม นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา 
ระบบอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เป็นผลให้วิศวกรเมคาทรอนิกส์มีบทบาทส าคัญ 
ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติและงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั ปวส. ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

นิสิตที่เรียนจบสาขาวชิาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ด้านเมคาทรอนิกส ์แม้ว่าเมคาทรอนิกส์จะเป็นสาขาใหม่ในงานวศิวกรรม แต่มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาตา่งๆ  
เปิดโอกาสในการศึกษาและวิจัยส าหรับนสิิตวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์งานวิจัยเชน่ ระบบอัตโนมตัิระบบอัจฉริยะ
หุ่นยนต์และทฤษฎีการควบคุม 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มีโอกาสกว้างขวางที่จะท างานหลากหลายในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากเป็นผู้มีฐานความรู้ทางวิศวกรรมในวงกว้าง โดยสามารถท างานในส่วนต่อไปนีไ้ด้หุ่นยนต์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือวัด ระบบการควบคุมอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการผลิต, การออกแบบเครื่องจักรกล วิศวกรรม 

 
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมแีนวโน้มที่สามารถจะท างานดา้นการออกแบบทางเทคนิคหรือเป็นผู้เชีย่วชาญ

ในทีมของวิศวกรรมออกแบบ ในบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการผู้เชีย่วชาญที่สามารถท างานได้ทัง้ดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล 
และไฟฟา้ ดังนั้นวิศวกรเมคาทรอนิกส์จึงมีความต้องการอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
อักษรย่อ    > วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (จ านวนไม่น้อยกว่า 141* หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ เป็นสาขาที่ศึกษางานวิเคราะห์และออกแบบไฟฟ้าก าลัง ไฟฟา้แรงสูง งานออกแบบ
ควบคุมไฟฟา้ในอาคารและโรงงาน การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับอุปกรณ์
ต่างๆ 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ยดืหยุ่นสามารถให้นิสิตสามารถเลือกเรียนในแขนงที่ตนเองสนใจและจะออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ทั้ง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมควบคุม และ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับระบบปกติ หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบั ปวส. ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ เป็นที่ต้องการของทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น งานวิเคราะห์และ
ออกแบบไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าแรงสูงงานออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้า และงานออกแบบระบบควบคุมไฟฟา้ในอาคาร 
และโรงงาน การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า งานด้านวิศวกรรมสื่อสารงานควบคุมทีป่รึกษาระบบไฟฟ้า และงาน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถท างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได ้
 
หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง  
ชื่อสาขาวชิา  วศ.บ. วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง [จ านวนไมน่้อยกว่า 143 หน่วยกิต] 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร  
 สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
รถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบของการขนส่งทางราง ระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุมทางราง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง ความเสียหายและการซ่อมบ ารุงรางรถไฟ การ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่อยู่บนพื้นฐานของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายวิชาเคร่ืองกลดัง้เดิมเช่นองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัของแข็ง ของไหล ความร้อน การควบคุมอตัโนมตัิ 
และพลงังาน  
 
จุดเด่นหลักสตูร  
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระบบราง 
และวิศวกรรมเคร่ืองกล มีทักษะในการสื่อสารและการท างานเป็นหมู่คณะ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับระบบปกติ  
หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ส าหรับระบบพิเศษ (เทียบเข้า)  
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 บัณฑิตสาขาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง สามารถท างานได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น งาน
ทางด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง งานซ่อมบ ารุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบรางรวมถึงระบบควบคุม
อาณัติสัญญาณ งานที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ตลอดจนงาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
งานอุตสาหกรรมพลังงาน งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 
 


