
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตรชั้นนำ�ด้วยองค์คว�มรู้ เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

ใช้ง�นได้จริงต�มคว�มต้องก�รของประเทศ 

สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ “ตักสิลา”
งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4302-9665 ต่อ 102 
Fax : 0-4375-4316

 ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หน
่วย

กิต

เหมาจ่าย / ภาคเรียน 
(บาท)

ปกติ พิเศษ

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 145 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 143 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 144 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมชวีภาพและอาหาร 142 15,000 -

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 144 15,000 -

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 142 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 141 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 143 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า* 126 - 145 15,000 25,000

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 75 - 25,000

* หลักสูตรอยู่ระหว่างการจัดทำา คาดว่าจะสามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 2566

 คณาจารย์
 คณาจารย์ส่วนใหญ่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้นิสิต ตลอดจนให้
บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

 ทุนการศึกษา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มทุีนการศกึษา หลากหลายประเภท 
สำาหรับนิสิตปริญญาตรี ตั้งแต่ 1,000 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ทุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ทุนภูมิพล ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ทุนเงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ โดยพิจารณานิสิตที่เรียนดี และมีความประพฤติดี

Website : http://www.eng.msu.ac.th และ 
 http://www.facebook.com/engineer.msu.ac.th

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร/อาเซียน
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี 4 สาขาวชิา ไดแ้ก ่วศิวกรรม
โยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรอง
หลักสูตรจากสภาวิศวกร ตลอดจนอาชีพวิศวกรยังเป็นอีก 1 อาชีพ ที่สามารถทำางาน
ได้เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

 9. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า*
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]
 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีจุดมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจเชิงปฏิบัติขั้นสูงและ
ทกัษะการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ียอดเยีย่ม หลกัสตูรวศิวกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานด้านการผลติและบำารุงรักษาสำาหรับเทคโนโลยี
ยานยนตไ์ฟฟา้ในประเทศไทยผา่นความรว่มมอืของผูเ้ชีย่วชาญจากภาคการศกึษาระดบั
อดุมศกึษาและผู้ประกอบการทีเ่ก่ียวขอ้ง บณัฑติผูส้ำาเร็จการศกึษาตอ้งมคีวามสามารถใน
การคิดวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาทีท่า้ทายอยา่งเป็นระบบ และยงัสามารถนำาเอาความรู้ทีไ่ด้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* (หลักสูตรอยู่ระหว่างการจัดทำา คาดว่าจะสามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 2566)

  10. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 
  [ เปิดสอน ระบบพิเศษ (ต่อเนื่อง) ]
 สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเน่ือง) มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา 
ออกแบบ ประดิษฐ ์วเิคราะห ์วิจยั และวางแผน งานดา้นวศิวกรรมปฏบิตั ิรวมทัง้การนำา
เทคโนโลยสีมัยใหมต่า่งๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม สงัคม
และวฒันธรรมไทย โดยหลกัสตูรดงักลา่วเป็นไปตามข้อกำาหนดหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความทันสมัยและมีเนื้อหารายวิชาครบถ้วน
* (หลักสูตรอยู่ระหว่างการจัดทำา คาดว่าจะสามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 2566)

 ชมรมและกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
 ด้วยความมุ่งหวัง ให้นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกด้าน คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในกิจกรรมทุกด้านของสโมสรนิสิต ดังจะเห็นได้จาก 
โครงการถนนผู้สรา้ง โครงการติวรุน่นอ้ง โครงการแสงธรรมนำาทาง พธิไีหวค้ร ูลอยกระทง 
กีฬาราชพฤษ์ เป็นต้น

 คุณสมบัติและการรับเข้าศึกษา
 ระบบปกติ รบัผูท่ี้สำาเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่าน 
ระบบ TCAS ระบบพเิศษ (เทยีบเขา้) และ ระบบพเิศษ (ตอ่เนือ่ง) รบัผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษา
ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า โดยการรับสมัครผ่านโครงการที่คณะฯ ดำาเนินการเอง
**หมายเหต ุ: ระบบปกต ิสมคัรเขา้ศกึษาตามชอ่งทาง TCAS ในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
และให้เลือกสาขาวิชาเอกก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยมีสาขาให้เลือกเรียนทั้งหมด 10 สาขาวิชา 
(ตามหัวข้อสาขาวิชาที่เปิดสอน ลำาดับที่ 1 - 9) ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) มีรายวิชาเทียบโอน 
ที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนประมาณ 25 หน่วยกิต

“ขอเพียงมีความรัก และความฝันที่อยากจะเป็นวิศวกร 
เรื่องเรียนไม่ยากเกินเอื้อม”

“สู้งาน ทำาเป็น เด่นคุณธรรม”

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย� 043-466444

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.eng.msu.ac.th  http://www.facebook.com/engineer.msu.ac.th



 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]

สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่เกี่ยว 
ข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบ
โครงสรา้ง เชน่ ตกึ อาคาร สะพาน เข่ือน 
การสำารวจ ออกแบบถนน ระบบการจราจร 
ระบบชลประทาน และระบบประปา 
รวมไปถงึการดแูลการกอ่สรา้งและวสัดุ
ก่อสร้าง บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา

สามารถทำางานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ออกแบบโครงสร้าง 
ออกแบบโครงสร้างถนน ออกแบบระบบจราจร วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม 
นำ้าท่วม ระบบชลศาสตร์ ระบบชลประทาน วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริหารจัดการงานก่อสร้าง

 2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]

สาขาวศิวกรรมการผลติเปน็สาขาทีศ่กึษา 
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการจัดการ
ทางด้านการผลิต โดยหลักสูตรเน้น
กระบวนการและเทคโนโลยใีนการผลติ
เครื่องมือกล วัสดุศาสตร์ รวมถึงการ
บริหารและการจัดการทางวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 

สามารถทำางานไดห้ลากหลายในภาครฐัและภาคเอกชน เชน่ การควบคมุกระบวนการผลติ 
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุการควบคุมคุณภาพ
และการวางผังงาน เป็นต้น

  3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาที่
ศกึษาเกีย่วกับเครือ่งจักรออกแบบ และ
ควบคุมเครื่องจักรกล การถ่ายเทความ
รอ้น และกลวธิใีนการประหยดัพลงังาน 
บณัฑติสาขาวศิวกรรมเครือ่งกลสามารถ 
ทำางานไดห้ลากหลาย เกีย่วงานทางดา้น 
การอนรุกัษพ์ลงังาน สามารถทำางานได้

ทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน่ การออกแบบและตดิตัง้ระบบงานควบคมุการผลติ งานบำารุงรกัษา 
เครือ่งจักรกล เป็นท่ีปรึกษาทางด้านงานวิศวกรรมเครือ่งกลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 5. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  [ เปิดสอน ระบบปกติ ]

สาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม มคีวามสามารถ 
ในดา้นกระบวนการทางวศิวกรรม เพือ่
ปอ้งกนัและควบคุมมลพิษ การวางแผน
และการออกแบบสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  
เชน่ ระบบระบายนำ้า ระบบบำาบดันำ้าเสยี 
อตุสาหกรรม ระบบควบคุมมลพิษทางนำ้า 
การจัดการและกำาจดัขยะ การวางแผน

 6. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์เป็นสาขาที่
ผสมผสานกันทัง้ทางวิศวกรรมเครือ่งกล 
วิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
ควบคมุและวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์และ 
นำาความรู้ไปใช้ในงานออกแบบสร้าง
พฒันาผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิต
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ การนำาเอา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
ประสิทธิผลของการผลิต วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์สามารถทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

  7. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่ศึกษา
งานวิเคราะห์และออกแบบไฟฟ้ากำาลัง 
ไฟฟ้าแรงสงู งานออกแบบควบคุมไฟฟ้า 
ในอาคารและโรงงาน การออกแบบเครือ่ง 
จกัรกลไฟฟ้า ออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
สำาหรับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำางานได้
ท้ังภาครฐั และภาคเอกชน เชน่ สำานกังาน 

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุตสาหกรรมกล่ันนำ้ามัน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

  8. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 
 [ เปิดสอน ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ]
 สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานและองค์
ประกอบของการขนส่งทางราง ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมทางราง ระบบ
ส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง ความเสียหายและการซ่อมบำารุงรางรถไฟ 
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่อยู่บนพื้น
ฐานของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาเครื่องกลดั้งเดิมเช่นองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของไหล ความร้อน การควบคุมอัตโนมัติ และพลังงาน

 4. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
  [ เปิดสอน ระบบปกติ ]

สาขาวศิวกรรมชวีภาพมุง่เนน้การศกึษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยผสมผสาน
ระหวา่งความรูด้า้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 
วิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อนำาความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นขบวนการผลติการแปรรปู 
การควบคมุคณุภาพ ตลอดจนการออก 
แบบเครือ่งมือทีเ่กีย่วข้องกับอตุสาหกรรม 

เกษตรและอาหาร โดยใหเ้กดิความคุม้คา่สงูสดุทางเศรษฐศาสตร ์สามารถประกอบอาชพี
ไดห้ลากหลาย ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
10 สาขาวิชา คือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 หลักสูตรที่เปิดสอน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระบบ คือ 
ระบบปกติ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) และระบบพิเศษ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนทั้งหมด 
10 หลักสูตรสาขาวิชา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) เปิดสอนระบบในเวลาราชการ  
และ นอกเวลาราชการ
 ปริญญาโท มี 3 หลักสูตร คือ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา/วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล/
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร คือ ปร.ด.วิศวกรรมโยธา/ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล/
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

และจดัการสิง่แวดล้อม การประเมินผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมซึง่เป็นทีต่อ้งการทัง้ใน 
ภาครฐัและเอกชน เชน่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุมลพษิ 
สำานกังานนโยบายและการวางแผนสิง่แวดล้อม การประปานครหลวง โรงพยาบาลองค์กร
อุตสาหกรรม ฯลฯ


