รายชื่อหนังสือประจําปี 2546
ชื่อหนังสือ
ว.ด.ป.ที่ผลิต
พ.ค.2546

ชื่อผู้แต่ง
ผศ.อภิเนตร อูนากูล

กระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ UML

ผศ.วิศรุต ศรีรตั นะ
พ.ค.2546

อ.อัมพวัน ใจกล้า
ปฎิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม
อ.พิทยา ปานนิล

มิ.ย.2546

ศาสตราจารย์ มนูญ สุขเกษม

ทราฟฟิกและโครงข่ายโทรศัพท์

ต.ค.2546

โลหการวิศวกรรม

พ.ย.2546

ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช
อ.มณฑล ใจกุศล
อ.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

การวิจัยดําเนินงาน

ธ.ค.2546

ดร.ฤดี มาสุจันฑ์

การวิจัยดําเนินงาน

รายชื่อหนังสือประจําปี 2547
ว.ด.ป.ที่ผลิต
พ.ค.2547

ชื่อผู้แต่ง
ผศ.ไสว พงศ์สวัสดิ์

ชื่อหนังสือ
ปฎิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 3

ผศ.ทวี ซื่อสัตย์
ส.ค.2547

ผศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ต.ค.2547

ผศ.ดร.ฤดี มาสุจันฑ์

การควบคุมคุณภาพ

ผศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์
ต.ค.2547

อ.สาท คํามูล
ผศ.วิริยะ กองรัตน์

ปฎิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 4

อ.ธีรวัฒน์ เทพมณี
ต.ค.2547

อ.ชลิดา อู่ตะเภา
อ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรม

รายชื่อหนังสือประจําปี 2548
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือภาษาไทย

เม.ย.2548

รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค

ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและกระบวนเฟ้นสุ่ม

ส.ค.2548

ผศ.อํานวย พานิชกุลพงศ์

ปฎิบัติการทดสอบแอลพัลส์

ส.ค.2548

อ.ประสิทธิ์ คําพันยิ้ม

ต.ค.2548

ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ

เขียนแบบวิศวกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และการ
ประยุกต์

รายชื่อหนังสือประจําปี 2549
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ม.ค.2549

ผศ.อํานวย พานิชกุลพงศ์

วิศวกรรมทาง

ก.พ.2549

ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

เม.ย.2549

รศ.ดร.กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ

การประมวลผลภาพดิจิตอล

พ.ค.2549

ผศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

ระบบการสื่อสารดิจิตอล

พ.ค.2549

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

วิศวกรรมการวัดคุม

พ.ค.2549

ดร.สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์

การเขียนโปรแกรมภาษา C++ เบื้องต้น

ส.ค.2549

ผศ.พรสุข รติโรจน์อนันต์

พื้นฐานการควบคุมกระบวนการ

พ.ย.2549

ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ
ผศ.อาจินต์ น่วมสําราญ

ปฎิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 2

รายชื่อหนังสือประจําปี 2550
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ก.พ.2550

ศ.ดร.วิวัฒน์ กิรานนท์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

เม.ย.2550

ผศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา

มอเตอร์สวิตซ์รีลักแตนซ์ :ทฤษฎีและการออกแบบ

พ.ค.2550

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

สัญญาณและระบบ

พ.ค.2550

อ.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 1
ฉนวนและวัสดุฉนวนไฟฟ้า

พ.ค.2550

อ.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 2
ตัวนํา แม่เหล็ก สารกึ่งตัวนํา วัสดุนาโน

พ.ค.2550

ผศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์

วงจรไฟฟ้า 1

มิ.ย.2550

รศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์

พื้นฐานการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี

มิ.ย.2550

ผศ.ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล

การประมวลผลภาพเบื้องต้น

ก.ค.2550

รศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์

กระบวนการอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกรเคมี

9 ต.ค.2550

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย MATLAB

9 ต.ค.2550

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การบริหารโครงการโดยใช้โปรแกรม Primavara

พ.ย.2550

ผศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์

รายชื่อหนังสือประจําปี 2551
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

เม.ย.2551

ผศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์

พ.ค.2551

ผศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

การสื่อสารดิจิทัล

พ.ค.2551

รศ.ดร.ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์

การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล

ก.ค.2551

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงด้วย MATLAB

ต.ค.2551

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลด้วย MATLAB

ต.ค.2551

ผศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ

กรรมวิธีการผลิต

ต.ค.2551

ผศ.ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.2551

รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

รายชื่อหนังสือประจําปี 2552
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือภาษาไทย

มี.ค.2552

รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน

ก.พ.2552

รศ.ดร.ชาติ ปิณฑวิรุจน์

สัญญาณและระบบ

พ.ค.2552

รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค

เทคโนโลยีการสื่อสารระบบดิจิตอล

พ.ค.2552

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย C++

พ.ค.2552

ศ.วิวัฒน์ กิรานนท์ และคณะผู้จัดทํา

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

พ.ค.2552

ผศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์

วงจรไฟฟ้า 2

พ.ค.2552

ดร.วิภู ศรีสืบสาย

วิศวกรรมเครื่องมือ

ส.ค.2552

ผศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม1

ส.ค.2552

ผศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม2

ต.ค.2552

ดร.ศิริเดช บุญแสง

คลื่นอัลตราซาวด์ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน

ต.ค.2552

รศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์

การวิเคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะล็อค
ความรู้พื้นฐานระบบน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน

ต.ค.2552

ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

อุตสาหกรรม

ธ.ค.2552

ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า

รายชื่อหนังสือประจําปี 2553
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

มี.ค.53

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เม.ย.53

ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

กลศาสตร์วิศวกรรม

เม.ย.53

ผศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบสวิตซิ่ง

พ.ค.53

รศ.พิชิต ลํายอง

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

มิ.ย.53

รศ.ขนิษฐา แซ่ตั้ง

สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

มิ.ย.53

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การวางแผนงานก่อสร้าง

มิ.ย.53

ดร.วิภู ศรีสืบสาย

วิศวกรรมเครื่องมือ

มิ.ย.53

ผศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

มิ.ย.53

ผศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

ทฤษฎีโครงสร้าง

มิ.ย.53

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

มิ.ย.53

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

ต.ค.53

รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และการประยุกต์

พ.ย.53

รศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์

การวิเคราะห์วงจรซีมอสแบบแอนะล็อก

พ.ย.53

ผศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

หลักการตัวกรองความถี่อนาลอก

ธ.ค.53

ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การบริหารโครงการโดยใช้โปรแกรม Primavera

ธ.ค.53

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรดิจิตอล

รายชื่อหนังสือประจําปี 2554
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

เม.ย.54

รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร

เม.ย.54

รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

ชื่อหนังสือ
การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมในระบบไฟฟ้ากําลัง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

อ.ทัตยา ปุคคละนันท์
เม.ย.2554

ดร.อรรถพล เหง่าพิทักษ์กุล

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

เม.ย.2554

ผศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบสวิตซิ่ง

เม.ย.2554

รศ.ดร.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เม.ย.2554

รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

วิศวกรรมอุโมงค์

พ.ค.2554

ผศ.ดร.อรรถพล เหง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

พ.ค.2554

รศ.พิชิต ลํายอง

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

พ.ค.2554

รศ.อํานวย พานิชกุลพงศ์

วิศวกรรมการทาง

พ.ค.2554

รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชร์กูล

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนํา

พ.ค.2554

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

พ.ค.2554

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

พ.ค.2554

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

พ.ค2554

ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์

การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

พ.ค.2554

รศ.ดร.อิสระชัย งามหรู

พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง

มิ.ย.2554

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

พ.ย.2554

ผศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

Telecommunication LAB III

พ.ย.2554

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร

ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

พ.ย.2554

ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

แบบบันทึกผลปฎิบัติการชลศาสตร์

พ.ย.2554

ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

ปฎิบัติการชลศาสตร์

พ.ย.2554

ผศ.ดร.อรรถพล เหง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

พ.ย.2554

ผศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย

โครงข่ายประสาทเทียมเชิงปฎิบัติการสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า

พ.ย.2554

ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

กลศาสตร์วัสดุ

พ.ย.2554

ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ระบบควบคุม

พ.ย.2554

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

ทฤษฎีโครงสร้าง

ธ.ค.2554

ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ระบบควบคุม

รายชื่อหนังสือประจําปี 2555
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ม.ค.2555

รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

อิเล็กทรอนิกส์กําลัง

ม.ค.2555

รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

คู่มือปฎิบัติการทดลองปฐพีกลศาสตร์

พ.ค.2555

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า

พ.ค.2555

รศ.ทวีพล ซื่อสัตย์

การวัดและเครื่องมือวัด

ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
พ.ค.2555

รศ.แหลมทอง

เหล่าคงถาวร

พ.ค.2555

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร

พ.ค.2555

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

พ.ค.2555

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

พ.ค.2555

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย MATLAB

พ.ค.2555

ผศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

Electric circuits Laboratory

พ.ค.2555

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

มิ.ย.2555

ผศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

การจัดการโครงการการปฎิบัติการและโซ่อุปทาน

มิ.ย.2555

รศ.ดร.ฤดี มาสุจันฑ์

การควบคุมคุณภาพ

มิ.ย.2555

ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี

ปฎิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี

ส.ค.2555

รศ.ประสิทธิ์ จุเสรีวงศ์

วาลว์ควบคุม

ส.ค.2555

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

สถิติและการสื่อสาร

ส.ค.2555

รศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

ระบบการสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง

ต.ค.2555

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

สถิติและการสื่อสาร

ต.ค.2555

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

ระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า

ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ต.ค.2555

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

ต.ค.2555

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

ทฤษฎีโครงสร้าง

ต.ค.2555

ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

แบบบันทึกปฎิบัติการชลศาสตร์

ต.ค.2555

ผศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี

Telecommunication Lab II

ต.ค.2555

ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

ปฎิบัติการชลศาสตร์

ต.ค.2555

อ.นัฐพร นวกิจรังสรรค์

วิศวกรรมการทาง

พ.ย.2555

ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ระบบควบคุม

พ.ย.2555

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ ล.1

ธ.ค.2555

ผศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

การจัดการโครงการ

รายชื่อหนังสือประจําปี 2556
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

มี.ค.2556

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

เซมิคอนดัคเตอร์ฟิสิกส์

เม.ย.2556

รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

เม.ย.2556

รศ.ดร.วิภา แสงพิสิทธิ์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

พ.ค.2556

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

สัญญาณและระบบ

พ.ค.2556

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

ระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า

พ.ค.2556

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

พ.ค.2556

ดร.สิรภพ ตู้ประกาย

ปฎิบัติการทางวงจรดิจิตอล

พ.ค.2556

รศ.ดร.วิภา แสงพิสิทธิ์

Electric circuits laboratory

พ.ค.2556

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

พ.ค.2556

รศ.พิชิต ลํายอง

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

พ.ค.2556

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การวางแผนงานและระบบควบคุม

มิ.ย.2556

ดร.สิรภพ ตู้ประกาย

Digital circuits Laboratory

ต.ค.2556

ผศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

กลศาสตร์วัสดุ

ต.ค.2556

ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

การวัดและเครื่องมือวัด

ต.ค.2556

ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค

ปฎิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด

ต.ค.2556

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ เล่ม 1

ต.ค.2556

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

ต.ค.2556

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

ทฤษฎีโครงสร้าง

ต.ค.2556

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงด้วย MATLAB

พ.ย.2556

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอล

พ.ย.2556

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์

เทอร์โมไดนามิกซ์

รายชื่อหนังสือประจําปี 2557
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ม.ค.2557

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย MATLAB

ก.พ.2557

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

การวัดเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร

พ.ค.2557

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การวางแผนงานก่อสร้างฯ

พ.ค.2557

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

พ.ค.2557

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักร

พ.ค.2557

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

สถิติและการสื่อสาร

มิ.ย.2557

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

มิ.ย.2557

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

มิ.ย.2557

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

เซมิคอนดัคเตอร์ฟิสิกส์

ก.ค.2557

ผศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ

วงจรดิจิตอลและพื้นฐานการออกแบบ

ก.ค.2557

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

วิศวกรรมฐานราก

ก.ค.2557

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

สัญญาณและระบบ

ก.ค.2557

ผศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 1

ก.ค.2557

ผศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 2

ธค2557

ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

ธค.2557

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

การจัดการโครงการ

ธค2557

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า2

ธค.2557
ธ.ค.2557

ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

ปฎิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ เล่ม 1

รายชื่อหนังสือประจําปี 2558
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

มิ.ย.2558

รศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์

วงจรรวมแอนะล็อกซีมอส

มิ.ย.2558

ดร.วรวรรธน์ นาคะวิโร

วงจรไฟฟ้า

มิ.ย.2558

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

ม.ค.2558

ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ

เซมิคอนดัคเตอร์ฟิสิกส์
วิทยาการรหัสลับสําหรับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

ธ.ค.2557

ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

ธ.ค.2557

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

วิศวกรรมฐานรากและการออกแบบ

ธ.ค.2557

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

มิ.ย.2558

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง

ก.ค.2558

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

ก.ค.2558

ผศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ

วงจรดิจิตอลและพื้นฐานการออกแบบ

ก.ค.2558

ดร.สิรภพ ตู้ประกาย

ปฎิบัติการทางวงจรดิจิตอล

ต.ค.2558

ผ.ศ.ดร.วิฑาดา

เทอร์โมไดนามิกส์

ต.ค.2558

ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันทน์

การวิจัยเชิงปฎิบัติการ

พ.ย.2558

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงด้วย MATLAB

พ.ย.2558

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

ธ.ค.2558

ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ

เซมิคอนดัคเตอร์ดีไวซ์
วิทยาการรหัสลับสําหรับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

ธ.ค.2558

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

รายชื่อหนังสือประจําปี 2559
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ม.ค.2559

ศ.วรากร เกษมสุวรรณ์

การวิเคราะห์วงจรรวมซึมอสแบบแอนะล็อก

ม.ค.2559

อ.สุธรรม สัทธรรมสกุล

Sensor LAB

ม.ค.2559

รศ.พิชิต ลํายอง

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

มิ.ย.2559

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

มิ.ย.2559

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (คณะ)

เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร [Lab]

มิ.ย.2559

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

เซมิคอนดัคเตอร์ฟิสิกส์

มิ.ย.2559

รศ.ดร.คมสัม มาลีสี

ปฎิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี

ก.ค.2559

ผศ.ดร.สิรภพ ตู้ประกาย

ปฎิบัติการทางวงจรดิจิตอล (LAB)

ก.ค.2559

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

ก.ค.2559

ผศ.ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย

การถ่ายเทความร้อน

ก.ค.2559

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (คณะ)

ปฎิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม

ก.ค.2559

ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล

Electrical and Electronics Engineering1

ก.ค.2559

ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล

Electrical and Electronics Engineering2

ก.ค.2559

รศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ

วงจรดิจิตอลและพื้นฐานการออกแบบ

ก.ค.2559

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

ก.ค.2559

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

ก.ค.2559

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

ก.ค.2559

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ก.ค.2559

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การบริหารโครงการโดยใช้โปรแกรม Primavera

ก.ค.2559

รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

การวางแผนงานก่อสร้างและการจัดการ

ส.ค.2559

อ.ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรติ

กําลังของวัสดุ

ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ส.ค.2559

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

วาล์วควบคุม

ส.ค.2559

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

การจัดการการปฎิบัติการและโซ่อุปทาน

ส.ค.2559

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

เซมิคอนดัคเตอร์ดีไวซ์

รายชื่อหนังสือประจําปี 2560
ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

พ.ย.2559

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ เล่ม 1

ธ.ค.2559

รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

ปฎิบัติการชลศาสตร์

ธ.ค.2559

รศ.ดร.อภินันทน์ ธนชยนนท์

วงจรรวมซีมอสแอนะล็อก

ธ.ค.2559

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า2

ธ.ค.2559

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

ทฤษฎีโครงสร้าง

ธ.ค.2559

ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ

วิทยาการรหัสลับสําหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ม.ค.2560

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

สัญญาณและระบบ

ม.ค.2560

ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล

Sensor Lab (3 บทย่อย) [Lab]

ม.ค.2560

รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา

หุ่นยนต์อลวน

ม.ค.2560

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 1

ม.ค.2560

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า เล่ม 2

ก.พ.2560

รศ.ดร.เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์

เครื่องมือวัดและควบคุมสําหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม

มี.ค.2560

รศ.สุเธียร เกียรติสุนทร

ปฎิบัติการนิวแมติกส์ [Lab]

เม.ย.2560

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

การจัดการการปฎิบัติการโซ่อุปทาน

พ.ค.2560

รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนํา

มิ.ย.2560

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

เทคนิคการซ้อนทับภาพ

มิ.ย.2560

ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล

Electrical and electronics Engineering [Lab]

มิ.ย.2560

รศ.ดร.เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์

Instrumentation Engineering laboratory 2 [Lab]

ก.ค.2560

ผศ.ดร.นภัทร สระเอี่ยม

ปฎิบัติการทางวงจรดิจิตอล

ก.ค.2560

รศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ

วงจรดิจิตอลและพื้นฐานการออกแบบ

ก.ค.2560

รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์

การวิเคราะห์โครงสร้าง

ว.ด.ป.ที่ผลิต

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อหนังสือ

ก.ค.2560

คณะฯ (รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)

เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร [Lab]

ส.ค.2560

รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า1

ส.ค.2560

ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรติ

กําลังของวัสดุ

ส.ค.2560

รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

ส.ค.2560

รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร

ปฎิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม

