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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหสัหลักสูตร       25490101103829 
ภาษาไทย     :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  ช่ือย่อ  :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)  
  ช่ือย่อ  :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร  4  ป ี
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5.2 ภาษาท่ีใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 

5.3 การรับนักศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 
   การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559  
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 18 (9/2563) เมื่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 418 (1/2564) เมื่อวันที่ 

16 มกราคม 2564        
  ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ.................. ในคราวประชุมครั้งที่.........................  
       เมื่อวันที่ ..................................................................... (ระบุกรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ) 
  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2553  ในปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) วิศวกรหรือนักวิจัยในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน  
2) อาจารย์ 
3) ผู้ประกอบการ 
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับการศึกษา 
ท่ีจบ 

ชื่อหลักสูตรท่ีจบ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ท่ีจบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ท่ีจบการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1. 1-8399-00025-62-9 อาจารย์ นายสราวุธ  โกนสร้าง ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. 
วศ.บ.  

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมวัสดุ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

2. 3-9699-00190-33-1 รศ. นายกฤช  สมนึก ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2551 
2547 

3. 3-9305-00726-04-0 ผศ. นายธีระยุทธ  หลีวิจิตร ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
 
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2543 
2538 

4. 3-9401-00391-11-3 อาจารย์ นายฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
 

2539 
2536 

5. 3-9099-00022-54-4 อาจารย์ นายกิตตินันท์ มลิวรรณ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

DEA. 
 

Maîtrise 
 

วศ.บ. 

Fluid Mechanics 
 
Energétique et Transferts 
 
Méchanique 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2561 - 2580 ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติ โดยก าหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ผ่านโมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "Thailand 
4.0" 

ประเทศไทย 4.0 เป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ผ่านระบบ
การวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและการปฏิรูปคนและการศึกษาไปพร้อม ๆ  กัน โดยมีกลไกส าคัญ คือ 
การขับเคลื ่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื ่อแข่งขันได้ในเวทีโลก 
(Competitive growth engine) การกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม ( Inclusive growth 
engine) และการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth engine) ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantages) คือมีต้นทุนมากทั้งในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Bio-diversity) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural-diversity) เมื่อเทียบกับหลายประเทศ ปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้โอกาสจากความได้เปรียบอย่างเต็มที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะเปลี่ยนจากความได้เปรียบที่มีต้นทุนมากให้เป็น
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive advantages) 

รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในจุดน้ีจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การแข่งขันใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ 
1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curves) ซึ่งมีฐานที่แข็งอยู่แล้ว แต่จ าเป็นต้องต่อยอดให้มีการ

ลงทุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อยกอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วย 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ( Food for the 
future) 

2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curves) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical hub) 

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับจุดแข็งที่เป็นศักยภาพของประเทศคือความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางว ัฒนธรรม อ ันน  ามาสู ่การสร ้างจ ุดเน ้นจาก Thailand 4.0 มาส ู ่  BCG Economy             
(Bio-circular-green economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นนโยบาย
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ที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย 
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลด
ผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้อ งปฏิบัติการต้นแบบที่เป็น
โครงสร้างพื ้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน ้า โดยเฉพาะโรงงานและ
ห้องปฏิบัติการน าร่อง ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน BCG จะเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
อุตสาหกรรม ส าหรับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและวัสดุ
ชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างบุคลากรทีม่ีทิศทางตอบโจทย์ประเทศจงึมีความส าคัญ 
และสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสูงสุดเพราะเป็นจุดที่บัณฑิตที่ผลิตได้จะออกไปเผชิญกับตลาดงาน 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันสังคมโลกมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจากการที่โลกเคลื่อนเข้าสู่ยุค 4.0 (Industry 4.0) ท าให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ภาคการผลิตรวมทั้งบุคลากรจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
ทักษะที่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนก็ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ ประกอบ
อาชีพ และด ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง และจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้คนทุก
ช่วงวัยต้องมีการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา ต้องมีการปรับเปลี่ยนและยกระดับทักษะ (Reskill/upskill) ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่ได้จ ากัดแค่วัยเรียนปกติเท่านั้น แต่ต้อง
ขยายสู่ทุกช่วงวัย จึงเป็นโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวรองรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน และเป็นการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีข้ึน 

 

11.3 สถานการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลกับประกอบวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

วิศวกรรมเครื ่องกลเป็นรากฐานของงานด้านวิศวกรรมแทบทุกด้าน มีบทบาททั้งการเป็นผู ้น าและ
ผู้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายสาขา ในขณะที่โลกก าลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ งานทางดา้น
วิศวกรรมเครื่องกลยิ่งมีบทบาทมากข้ึน แต่บุคลากรในด้านนี้จ าเป็นต้องปรับตัวให้มีทักษะที่เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้ทักษะเดิม ๆ อย่างเดียวได้อีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตที่ปรับเข้าสู่ยุคระบบ
อัตโนมัติ วิศวกรเครื่องกลจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้มีทักษะด้านนี้ให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากการท างานกับ "คน" 
เป็นการท างานกับ "หุ่นยนต์" การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าท าให้การปรับการเรียนการสอนที่เคยเน้นเครื่องยนต์
สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ ต้องมีความรู้ด้านการควบคุม ด้านไฟฟ้า มากขึ้น และในอนาคตจะต้อง
ปรับเข้าสู่ยุคยานยนต์ไร้คนขับต่อไป ยิ่งไปกว่าน้ีงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลจ าเป็นต้องเช่ือมโยงกับสาขาอื่น ๆ มาก
ข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะระบบรางที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะ
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เป็นการออกแบบ การผลิต การควบคุม เป็นต้น การสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อประกอบ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 จึงมีความส าคัญอย่างมาก 

 

11.4 สถานการณ์ด้านก าลังคนด้านวิศวกรรมเครื่องกล  

จากการที่โลกปรับตัวสู่ยุค 4.0 และประเทศไทยให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ผลักดันให้ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงเป็นโอกาสของงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มีความต้องการวิศวกรที่มีทักษะสูงที่ได้กล่าวมาแล้วจากการวิเคราะห์ของสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสอดรับการการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรปูแบบ 
Eastern economic corridor (EEC), Northern economic corridor (NEC, Southern economic corridor 
(SEC) และ Northeastern economic corridor (NEEC) และการดึงบริษัทต่างชาติมาลงทุนด้านนวัตกรรม การ
สร้างบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทที่เปลี่ยนไปของตลาดแรงงาน นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยนและยกระดับทักษะ (Reskill/upskill) บุคลากรในภาคการผลิตก็มีความต้องการอย่างมากเนื่องจาก
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อุตสาหกรรมต้องปรบัตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขัน นอกจากนี้
แนวโน้มของความต้องการเป็นผ ู ้ประกอบการใหม่ (Startup) ท าให้จ  าเป ็นที ่จะต้องเพิ ่มทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรบัปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

ประเทศไทยมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลจ านวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการประกาศแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ของรัฐบาล และจาก
สถานการณ์การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ระบบควบคุมอตัโนมัติ 
ระบบข้อมูล IoT เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีกระแสแห่งเทคโนโลยีสะอาดและเมือง
อัจฉริยะ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งเนื้อหาและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการเสริมสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้ง
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานในสายงานวิศวกรรมเครื่องกลในอนาคตและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการแข่งขันของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21 การเป็นพลเมืองดีของชาติ การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีวิจารณญาณ และทักษะอื่น ๆ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการ
ประเมินผล และสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลลัพธ์ระดับหลักสูตร 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ซึ่งมีเป้าประสงค์ ดังนี ้

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับสากล มีคุณธรรม และสามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได ้มีความพร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองโลก และ 

2) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนศึกษา หาประสบการณ์ทางวิชาชีพ จากการใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 

การด าเนินงานของหลักสูตรแบ่งออกเป็นสี่ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งร่างหลักสูตร ระยะที่สองเตรียมความพร้อม ระยะ
ที่สามเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และระยะที่สี่เตรียมข้อมูลส าหรับปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป 

ระยะที่หนึ่ง คณะกรรมการร่างหลักสูตรเลอืกการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เป็นแนวทางหลักในการ
ร ่างหลักสูตร โดยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับหลักสูตรจากผลส ารวจความคิดเห็นของผู ้ใช้บัณฑิตใน
ภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่างหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด และมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศอย่างรอบด้าน    

ระยะที่สอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ ทั้งด้านองค์ความรู้ วิธีการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลลัพธ์ระดับหลกัสตูรที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรต้องประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมกับสร้างพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยส าหรับใช้เป็นฐานในการเรียนรู้
ร ่วมกัน และเตรียมสถานที่ฝึกงานที่มีความพร้อมและหลากหลายให้กับนักศึกษา ระยะนี้ใช้เวลา 2 ปี หลัง
ประกาศใช้หลักสูตร 

ระยะที่สาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินและข้อมูลจ านวนบัณฑิตมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและจัดสรรสถานที่ฝึกงานซึ่งมีความพร้อมและเหมาะสมกับนักศึกษา ระยะนี้ใช้เวลา 2 
ปี หลังจากสิ้นสุดระยะที่สอง 

ระยะที่สี่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการจัดหลักสูตรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์  ระยะนี้ใช้เวลา 1 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะที่สาม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คือ ผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล สามารถค้นคว้าและประยุกต์
ความรู้ไดอ้ย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพือ่ตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีด้านเครื่องจกัรกล
ของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง มีความเป็นผู้น าสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมได ้พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได ้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกลสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี ้

1) วัฒนธรรมองค์กร คือ การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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2) พันธกิจที่ 2 คือ สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัต ิ

3) พันธกิจที่ 3 คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
4) วิสัยทัศน์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น

กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
รวมถึงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ คือ สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพ 
2) พันธกิจที่ 1 คือ ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล 
3) พันธกิจที่ 2 คือ สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของ

ภาคใต้และเช่ือมโยงสู่สากล 
4) พันธกิจที่ 3 คือ สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

13. ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

จ านวน 168 รายวิชา ได้แก่ 
1) เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 92 รายวิชา คือ 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Everyday English 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

2((2)-0-4) 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Improving English Writing Skills 

2((2)-0-4) 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว  
Reading All Around 

2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  
Strategic Reading for Greater Comprehension 

2((2)-0-4) 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 
Better Academic Texts Readers 

2((2)-0-4) 
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890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
English Pronunciation through Songs 

2((2)-0-4) 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจรงิ 
English Grammar for Real Life Communication 

2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

2((2)-0-4) 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
From Listening to Speaking English 

2((2)-0-4) 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentations and Public Speaking in English 

2((2)-0-4) 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
Learning English Through Cultures 

2((2)-0-4) 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
Creating English Short Films 

2((2)-0-4) 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher Studies 

2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  
Reading to Write in English 

2((2)-0-4) 

890-030 การสือ่สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 
English Communication for Business 

2((2)-0-4) 

890-031   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
English in the Workplace 

2((2)-0-4) 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรบันักท่องเที่ยว 
English for Travelers 

2((2)-0-4) 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรบัผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs 

2((2)-0-4) 
 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 
Writing for Job Application 

2((2)-0-4) 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 
English for Job Interview 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกิล 
Google Translate Me 

2((2)-0-4) 
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

2((2)-0-4) 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจทิัล 
English for Digital Literacy 

2((2)-0-4) 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
Winning English Test for Employment  

2((2)-0-4)   
 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  
Winning English Test for Higher Studies 

2((2)-0-4)   

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
Basic Japanese 

2((2)-0-4) 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  
Japanese Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4) 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในทีท่ างาน  
Japanese Conversation in the Workplace 

2((2)-0-4) 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  
Basic Chinese 

2((2)-0-4) 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
Chinese Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4) 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  
Chinese Conversation in the Workplace 

2((2)-0-4) 
 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  
Basic Malay 

2((2)-0-4) 
 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  
Malay Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4) 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 
Malay Conversation for Tourism 

2((2)-0-4) 
 

891-033 ภาษามลายูกลางส าหรบัสัตวแพทย ์
Standard Malay for Veterinary Students 

2((2)-0-4) 

891-034 ภาษามลายูถ่ินส าหรับสัตวแพทย์  
Malay Dialect for Veterinary Students 

2((2)-0-4) 

891-040 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 
Basic Korean 

2((2)-0-4) 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
Korean Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4) 
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891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในทีท่ างาน 
Korean Conversation in the Workplace 

2((2)-0-4) 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Basic German 

2((2)-0-4) 

895-001 พลเมืองที่ด ี
Good Citizens 

2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 
Thinking and Predictable Behavior 

2((2)-0-4) 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

895-012 การคิดเชิงบวก 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

1((1)-0-2) 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์  
Guitar 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล ่
Ukulele 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา  
Harmonica 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้น 
Creative Drawing 

1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน ้า 
Swimming 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1((1)-0-2) 
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895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา 
Track and Field 

1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน 
Badminton 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนสิ 
Table Tennis 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

1((1)-0-2) 

895-040 จิตวิทยาความรัก  
Psychology of Love 

2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญาจริยะ 
Ethical Philosophy 

2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะการสือ่สารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
Art of communication in Thai language in the 21st 
century 

2((2)-0-4) 

895-043 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

2((2)-0-4) 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย  
Contemporary Thai Language 

2((2)-0-4) 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 
Communication Skills 

2((2)-0-4) 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
Thoughts and Communication 

2((2)-0-4) 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  
History in Movies 

2((2)-0-4) 
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895-048 การวาดเส้นและระบายส ี  
Drawing and Painting 

2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกบัความสุข  
Art for Happiness 

2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Arts in Multicultural Society 

2((2)-0-4) 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
Contemporary Arts and Culture 

2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*  
Creative Tourism 

2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*  
Volunteer tourism 

2((2)-0-4) 

895-054 การเรียนรูผ้่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
Learning through Backpacking Trips 

2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  
World Heritage Journey 

2((2)-0-4) 

895-056 สงขลาศึกษา 
Songkhla Studies 

2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย   
Thai Classical Music 

2((2)-0-4) 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
Thai Music Art 

2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวันตก 
Western Music 

2((2)-0-4) 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  
Physical Education and Recreation 

2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟริ์ม  
Fit and Firm 

2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลายืน  
Active Lifestyle 

2((2)-0-4) 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   
Fat to Fit 

2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

2((2)-0-4) 
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*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

2) เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 13 รายวิชา คือ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพยส์ินทางปัญญา  

Introduction to Intellectual Property 
2((2)-0-4) 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
Life in the Future 

2((2)-0-4) 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
Thinking and Reasoning 

2((2)-0-4) 

315-100 ค านวณศิลป์ 
The Art of Computing 

2((2)-0-4) 

315-203 กุญแจไขธรรมชาติ 
Key to Nature 

2((2)-0-4) 

336-214 กินดี ชีวิตดี    
Smart Eating and Being Healthy 

2((2)-0-4) 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   
Safety Life from Toxic Substances 

2((2)-0-4) 

336-216 ยาและสุขภาพ 
Drug and Health 

2((2)-0-4) 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อชีวิต 
Applied Science for Life 

2((2)-0-4) 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

2((2)-0-4) 

340-162 สุนทรียศาสตรก์ารถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1((1)-0-2) 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทลั 
Digital Technology Literacy 

2((2)-0-4) 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   
Applied nanotechnology 

2((2)-0-4) 

 

3) เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพือ่นมนุษย ์

Health for All 
1((1)-0-2) 
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4) เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์  จ านวน 4 รายวิชา คือ 
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

Law relating to Occupations and Everyday Life 
2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
General Principles of Law and Judicial Process 

2((2)-0-4) 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
Taxation and Life 

2((2)-0-4) 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมอืง 
Human Rights and Citizenship 

2((2)-0-4)                             

 

5) เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 

Healthy Body and Mind 
2((2)-0-4) 

 

6) เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6 วิชา คือ 
472-113 ดาบสองคม* 

Black and White 
2((2)-0-4) 

472-114 กบนอกกะลา* 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

472-115 ฉันต้องรอด* 
Survival 101 

2((2)-0-4) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถ่ิน* 
Local Arts and Fabric 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

1((1)-0-2) 

472-118 เงินในกระเป๋า* 
Pocket Money 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

7) เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 วิชา คือ 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 

Save Earth Save Us 
2((2)-0-4) 
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8) เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด 

Natural Therapy 
2((2)-0-4) 

 

9) เปิดสอนโดยสถาบันสันติศึกษา  จ านวน 1 วิชา คือ 
950-102 ชีวิตที่ดี 

Happy and Peaceful Life 
3((3)-0-6) 

 

10) เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 รายวิชา คือ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 

Aesthetics of Thai Dance 
1((1)-0-2) 

 

11) เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
001-101 อาเซียนศึกษา 

ASEAN Studies 
2((2)-0-4) 

 

12) เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  จ านวน 28 รายวิชา คือ 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ  

English Booster 
2((2)-0-4) 

142-112 อังกฤษออนแอร์   
English On Air 

2((2)-0-4) 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรบัพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Basic IT 

1((1)-0-2) 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
English Pronunciation 

1((1)-0-2) 

142-117 การเขียนข้ันเทพ 
Advanced Writing 

2((2)-0-4) 

142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด 
Academic English: Listening and Speaking 

2((2)-0-4) 

142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน 
Academic English: Reading and Writing 

2((2)-0-4) 

142-121 โลกแหง่อนาคต* 
The Future Earth 

2((2)-0-4) 
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142-124 การแก้ปญัหาแบบสร้างสรรค์* 
Creative Problem Solving 

2((2)-0-4) 

142-129 คิดไปข้างหน้า* 
Organic Thinking 

2((2)-0-4) 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

1((1)-0-2) 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
Sculpture 

1((1)-0-2) 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้* 
Everyone Can Draw 

1((1)-0-2) 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี*  
The Sound of Music 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ*  
Through the World of Art 

1((1)-0-2) 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
English Everyday 

2((2)-0-4) 

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 
English for Personality Development 

2((1)-2-3) 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 
Media Language and Art of Storytelling 

1((1)-0-2) 

142-215 การพูดในทีส่าธารณะ 
Public Speaking 

2((2)-0-4) 

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรบัการน าเสนอผลงานวิชาการ 
Creative Medias for Academic Presentation 

1((1)-0-2) 

142-225 ปัจจัยที่ 5* 
The 5th need 

2((2)-0-4) 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม
วิชาการและการสื่อสาร  
Creative Presentation Design for Conference and 
Communication 

1((1)-0-2) 

142-227 ท าเงินด้วย YouTube  
YouTube Marketing and Viral Videography 

1((1)-0-2) 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 
Basic (Product Design Branding 

1((1)-0-2) 
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142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน ์ 
Online Advertising Management 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

1((1)-0-2) 

142-238 ตะลอนทัวร ์
Learn to Roam 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
*หมายเหตุ ค าอธิบายตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ  
2((2)-0-4) หมายถึง วิชาที่สอน มีจ านวนทั้งหมด 2 หน่วยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 
Active learning ในการสอนวิชาที่เป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 
1((1)-0-2) หมายถึง วิชาที่สอน มีจ านวนทั้งหมด 1 หน่วยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 
Active learning ในการสอนวิชาที่เป็นทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

 

13) เปิดสอนโดยส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 15 รายวิชา คือ 
200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ 

MOBA and Strategy Development 
2((2)-0-4) 
 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  
Into Engineering World 

2((2)-0-4) 

200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรบัวิศวกร 
Fundamental Mathematics for Engineer 

3((3)-0-6) 

200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   
Fundamental Physics for Engineer 

3((3)-0-6) 

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  
Fundamental Chemistry for Engineer 

2((2)-0-4) 

200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 
Basic Electrical Engineering 

3((2)-2-5) 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร   
Basic Engineering Programming 

3((2)-2-5) 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
Basic Engineering Drawing 

2((2)-0-4) 

200-411 พื้นฐานระบบราง 
Introduction to Railways 

3((3)-0-6) 
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200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 
Railway Rolling Stock Systems 

3((3)-0-6) 

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 
Railway Traction Systems Design 

3((3)-0-6) 

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 
Railway Control Systems Engineering 

3((3)-0-6) 

200-415 วัสดุและการข้ึนรูปวัสดุที่ใช้ในระบบราง 
Materials and Processes for Railway 

3((3)-0-6) 

200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการขนส่งทางราง  
Railway Geotechnical Engineering 

3((3)-0-6) 

200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 
Bridge Structural Design 

3((3)-0-6) 

 

14) เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  
จ านวน 7 รายวิชา คือ 

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  
Robot Design and Competition 

2((2)-4-0) 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม  
Engineering Software Tools 

2((2)-3-4) 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์
Mechatronic System Design 

3((2)-3-4) 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ ์
Robotics and Artificial Intelligence 

3((3)-0-6) 

219-431 แนะน าระบบปฏิบัตกิารหุ่นยนต์ 
Introduction to Robot Operating System 

3((3)-0-6) 

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรบังานระบบเมคาทรอนิกส ์
Machine Learning for Mechatronics Applications 

3((3)-0-6) 

219-433 การติดต่อสือ่สารระหว่างมนุษย์กบัหุ่นยนต์ 
Human-Robot Interaction 

3((3)-0-6) 

 

15) เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต  จ านวน 1 
รายวิชา คือ 

226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 
Basic Manufacturing Processes 

2((1)-3-2) 
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16) เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 
2((2)-0-4) 

 

17) เปิดสอนโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ านวน 2 รายวิชา คือ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable Development   
2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสู่ธุรกจิ/สู่ความเป็นผู้ประกอบการ  
Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่  
1) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และโครงงาน 

 

2) กลุ่มวิชากลศาสตร์และวัสดุ และการออกแบบเชิงกล 

 

3) กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหล และพลังงาน 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
สาขาวิชาฯ อาจารย์ผู ้สอน และนักศึกษาในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลตามความเหมาะสม 

2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ านวยการให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจัดการเรยีนการสอนด้วยเนื้อหาสาระ
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

215-319 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-0) 

215- กลศาสตร์วัสดุ 
Mechanics of Materials  

3((3)-0-6) 

215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Thermodynamics 

3((3)-0-6) 

215-235 กลศาสตร์ของไหล 
Mechanics of Fluids 

3((3)-0-6) 
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4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอื่น ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
รายวิชาที ่จ ัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาอื ่น ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายวิชา
วิศวกรรมระบบราง 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ 
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคญั/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณธรรม 
ซึ่งสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลไดอ้ย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Conceive design implement and 
operating หรือ CDIO (CDIO-based education framework) ใช้โจทย์จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ประเทศ โดยเน้นภาคใต้เป็นหลักหรือโจทย์จากงานระบบรางมาเป็นฐานในการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เร ียน
สามารถพัฒนาและบูรณาการความรู ้เชิงทฤษฎีและทักษะทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติ (Work integrated 
learning: WIL)   

 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรนี้จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ส าคัญสองฝ่าย คือ  
ผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพมีหน้าที่
รับรองปริญญาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8(3)  หลักสูตรมุ่งจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  ใช้
โจทย์ทางวิศวกรรมจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือโจทย์จากงานระบบรางเป็นฐานในการเรียนรู้ เน้นบ่ม
เพาะความรู้ทางวิชาการตามกรอบของสภาวิศวกร และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ อาทิ วิศวกรรมระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรม S-curve ใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนีถื้อเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพส าหรับผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเพียบพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, 
PLOs) ดังนี ้ 

1) เคารพกติกาของสังคม มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

(1)  อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
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(2)  ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
5) สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิง

วิศวกรรมได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียน

แบบบูรณาการความรู้
เชิงทฤษฎีและทักษะทาง
วิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติ 
(work integrated 
learning: WIL)   

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ  

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพบปะกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้าง
หรือปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และพัฒนาโจทย์วิจัยที่เหมาะสม
ส าหรับเป็นฐานในการเรียนรู้ 

4. ก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับ
วัดความส าเร็จของการท าโจทย์วิจัยเพื่อ
การบูรณาการการเรียนรู้ 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน

การสอน 
5. จ านวนโจทย์วิจัยที่พัฒนาร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม  
6. จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
7. ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ

ตามเกณฑ์ที่กรรมการประจ าหลักสูตร
เป็นผู้ก าหนด 

2. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุผล
ลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร  

1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

2. พัฒนาทักษะอาจารย์การจัดการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะเพื่อการจัดการเรียนรู้ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศกึษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์  และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จ านวน 8 สัปดาห์ ในชั ้นปีที ่ 3 หรือตามการพิจารณาของ     
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน - พฤษภาคม  

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ต้องส  าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษรับนักศึกษา ซึ ่งจัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัย  

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักศึกษา 

3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
4) มอบหมายหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที ่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
5) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรก

พบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน  

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ปีที่ 2 – 80 80 80 80 

ปีที่ 3 – – 80 80 80 

ปีที่ 4 – – – 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ  – – – 80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 232,800  465,600  698,400  931,200  954,480  

ค่าลงทะเบียน 1,207,200  2,414,400  3,621,600  4,828,800  4,949,520  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – – – – – 

รวมรายรับ 1,440,000  2,880,000  4,320,000  5,760,000  5,904,000  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 405,805  811,610  1,217,415  1,623,220  1,663,801  

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 300,600  601,200  901,800  1,202,400  1,232,460  

3. ทุนการศึกษา -    -    -    -    -    

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  232,800   465,600   698,400   931,200   954,480  

รวม (ก)  939,205   1,878,410   2,817,615   3,756,820   3,850,741  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์  310,626   326,157   342,465   359,588   377,568  

รวม (ข)  310,626   326,157   342,465   359,588   377,568  

รวม (ก) + (ข)  1,249,831   2,204,567   3,160,080   4,116,408   4,228,308  

จ านวนนักศึกษา  80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  15,623   13,779   13,167   12,864   13,213  
 

2.7 ระบบจัดการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต   
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีรูปแบบดังนี้  
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work integrated learning: 

WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอน 
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3. หลักสูตรและอาจารย ์

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   140  หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30  หน่วยกิต 

สาระที ่1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   4  หน่วยกิต 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5  หน่วยกิต 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ      1  หน่วยกิต 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจทิัล     4  หน่วยกิต 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข    4  หน่วยกิต 
สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร      4  หน่วยกิต 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา      2  หน่วยกิต 
 รายวิชาเลือก      6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       104  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรเ์ฉพาะ  14  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน    40  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพ     50  หน่วยกิต 

-  บงัคับ     42  หน่วยกิต 
-  เลือก       8  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 

ง. ฝึกงาน        320  ชั่วโมง 
 

3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) 
นักศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 

1) แผนการศึกษาหลัก 
2) แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษาเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่าเหมาะสม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 30 ช่ัวโมง) 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดต่อไปนี้ เป็นจ านวน  30  หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวิชา

บังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  24  หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่ม  6  หน่วยกิต 
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สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   บังคับจ านวน  4  หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable Development   
2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพือ่นมนุษย ์
Health for All 

1((1)-0-2) 

215-001 ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์
Benefit of Mankind 

1((1)-0-2) 

 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ   บังคับจ านวน  5  หน่วยกิต 
950-102 ชีวิตที่ดี 

Happy and Peaceful Life 
3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองที่ด ี
Good Citizens 

2((2)-0-4) 

 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ   บังคับจ านวน  1  หน่วยกิต  
001-103 ไอเดียสู่ธุรกจิ/สู่ความเป็นผู้ประกอบการ  

Idea to Entrepreneurship 
1((1)-0-2) 

 

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   บังคับจ านวน  4  หน่วยกิต 
 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับจ านวน  2  หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 

Life in the Future 
2((2)-0-4) 

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 
Save Earth Save Us 

2((2)-0-4) 

200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  (เปิด เทอม 2) 
Modern Life for Green Love 

2((2)-0-4) 

142-121 โลกแหง่อนาคต* 
The Future Earth 

2((2)-0-4) 

472-115 ฉันต้องรอด* 
Survival 101 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 การรู้ดิจิทัล  บังคับ  2  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทลั 

Digital Technology Literacy 
2((2)-0-4) 
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200-107 การเช่ือมตอ่สรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล  (เปิด เทอม 2) 
Internet of Thing for Digital life 

2((2)-0-4) 

142-225 ปัจจัยที่ 5* 
The 5th need 

2((2)-0-4) 

472-113 ดาบสองคม* 
Black and White 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   บังคับจ านวน  4  หน่วยกิต 
 การคิดเชิงระบบ  บังคับจ านวน  2  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 

Thinking and Reasoning 
2((2)-0-4) 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

895-012 การคิดเชิงบวก 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

142-124 การแก้ปญัหาแบบสร้างสรรค์* 
Creative Problem Solving 

2((2)-0-4) 

472-114 กบนอกกะลา* 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ 
MOBA and Strategy Development 

2((2)-0-4) 
 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับจ านวน  2  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
315-100 ค านวณศิลป์ 

The Art of Computing 
2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 
Thinking and Predictable Behavior 

2((2)-0-4) 

142-129 คิดไปข้างหน้า* 
Organic Thinking 

2((2)-0-4) 

472-118 เงินในกระเป๋า* 
Pocket Money 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร   บังคับจ านวน  4  หน่วยกิต 
 ส าหรับหลักสูตรปกติ 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

Everyday English 
2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

2((2)-0-4) 

(หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา)  
 

 ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 
142-117 การเขียนข้ันเทพ 

Advanced Writing 
2((2)-0-4) 

142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด 
Academic English: Listening and Speaking 

2((2)-0-4) 

142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน 
Academic English: Reading and Writing 

2((2)-0-4) 

142-215 การพูดในทีส่าธารณะ 
Public Speaking 

2((2)-0-4) 

(หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพของนักศึกษา โดยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ หรือมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าสูง
เกินเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา 142-215 การพูดในที่สาธารณะ (Public 
Speaking) และ 142-117 การเขียนข้ันเทพ (Advanced Writing) แทนรายวิชาบังคับ) 

 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา   บังคับจ านวน  2  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ให้ครบ  2  หน่วยกิต 
895-020 ขิมไทย 

Thai Khim 
1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

1((1)-0-2) 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song) 

1((1)-0-2) 
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895-023 กีตาร์  
Guitar 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล ่
Ukulele 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา  
Harmonica 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้น 
Creative Drawing 

1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน ้า 
Swimming 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา 
Track and Field 

1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน 
Badminton 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนสิ 
Table Tennis 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

1((1)-0-2) 

340-162 สุนทรียศาสตรก์ารถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1((1)-0-2) 
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061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 
Aesthetics of Thai Dance 

1((1)-0-2) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถ่ิน* 
Local Arts and Fabric 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

1((1)-0-2) 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

1((1)-0-2) 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
Sculpture 

1((1)-0-2) 

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้* 
Everyone Can Draw 

1((1)-0-2) 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี*  
The Sound of Musics 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ*  
Through the World of Art 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

1((1)-0-2) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต   นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   104  หน่วยกติ 
1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ  14  หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรบัวิศวกร 

Fundamental Mathematics for Engineer 
3((3)-0-6) 

200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   
Fundamental Physics for Engineer 

3((3)-0-6) 

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  
Fundamental Chemistry for Engineer 

2((2)-0-4) 
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215-101 สมการเชิงอนพุันธ์สามญั 
Ordinary Differential Equations 

2((2)-0-4) 

215-201 สมการเชิงอนพุันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations  

2((2)-0-4) 

215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรบังานวิศวกรรม 
Numerical Methods for Engineering 

2((2)-0-4) 

 

2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน     40  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  

Into Engineering World 
2((2)-0-4) 

200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 
Basic Electrical Engineering 

3((2)-2-5) 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร   
Basic Engineering Programming 

3((2)-2-5) 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
Basic Engineering Drawing 

2((2)-0-4) 

200-411 พื้นฐานระบบราง 
Introduction to Railways 

3((3)-0-6) 

215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) 
Engineering Thermodynamics 

 

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Drawing  

3((2)-3-4) 

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร ์
Engineering Mechanics: Statics 

2((2)-0-4) 

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
Engineering Mechanics: Dynamics 

3((3)-0-6) 

215-222 กลศาสตร์วัสดุ  
Mechanics of Materials 

3((3)-0-6) 

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส ์
Module : Engineering Thermofluids 

6((4)-4-10) 

215-241 เทคโนโลยียานยนต ์
Automotive Technology  

3((2)-3-4) 

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Management and Economics  

2((2)-0-4) 
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226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 
Basic Manufacturing Processes   

2((1)-3-2) 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

2((2)-0-4) 

 

 3) กลุ่มวิชาชีพ  50  หน่วยกิต 
 - บังคับ      42  หน่วยกิต 

วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอื่น ๆ 5  หน่วยกิต 

215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
Mechanical Engineering Project I 

2(0-6-0) 

215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
Mechanical Engineering Project II 

2(0-6-0) 

215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  
Mechanical Engineering Laboratory  

1(0-3-0) 

 

วิชาการออกแบบและหัวข้อพิเศษ   7  หน่วยกิต 

215-203 กระบวนการผลิต 
Manufacturing Processes 

2((2)-0-4) 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม 
Engineering Software Tools  

2((2)-3-4) 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ ์
Robotics and Artificial Intelligence 

3((3)-0-6) 

 

วิชากลศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม 18  หน่วยกิต 
215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 

Instrumentation, Sensors, and Internet of Things  
3((3)-0-6) 

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
Mechanical Vibrations 

3((3)-0-6) 

215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
Mechanics of Machinery 

3((3)-0-6) 

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 
Machine Design 

3((3)-0-6) 

215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
Electric vehicles and hybrid electric vehicles 

3((3)-0-6) 
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215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
Automatic Control Systems 

3((3)-0-6) 

 

วิชาความร้อนของไหล     12  หน่วยกิต 

215-232 การถ่ายเทความร้อน 
Heat Transfer 

3((3)-0-6) 

215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 
Fluid Machinery and Plumbing Systems  

3((3)-0-6) 

215-331 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
Refrigeration and Air-conditioning 

3((3)-0-6) 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 
Power Plant Engineering and Thermal System 

3((3)-0-6) 

 

- วิชาเลือก      8  หน่วยกิต 

นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องเรียนรายวิชาชีพ ในกลุ่มวิชาเลือกจ านวน  8  หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด
ปลีกย่อยแยกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

 

 (1) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาหลัก ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 2 หน่วยกิต 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 

Mechanical Engineering Project III 
2(0-6-0) 

  

 (2) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาหลัก ต้องเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิชา
เลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือจากรายวิชาอื่น ๆ  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสมดังที่แสดงไว้แต่นับได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

 

 (3) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  8  หน่วยกิต 
215-400 สหกจิศึกษา 

Cooperative Education 
8(0-48-0) 

 

รายชื่อวิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
215-421 การใช้งานตลบัลกูปืนลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 

Using of Rolling Bearing in Machines 
3((3)-0-6) 

215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลเิมนท ์
Introduction to Finite Element Method 

3((2)-3-4) 

215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลือ่นอากาศยาน 
Gas Turbine and Aircraft Propulsion 

3((3)-0-6) 
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215-432 การประหยัดพลงังาน 
Energy Conservation 

3((3)-0-6) 

215-433 การเผาไหม ้
Combustion 

3((3)-0-6) 

215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลงังานลม 
Solar Energy and Wind Energy 

3((3)-0-6) 

215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 
Boiler Engineering 

3((3)-0-6) 

215-441 เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 
Internal Combustion Engines 

3((3)-0-6) 

215-442 ทฤษฎีและการประยกุต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 
Theories and applications of vehicle dynamics 

3((3)-0-6) 

215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด 
Basics in Energy management of electric vehicles and 
hybrid vehicles 

3((3)-0-6) 

215-451 ก าลังของไหลและพีแอลซ ี 
Fluid Power and Programmable Logic Controller 

3((3)-0-6) 

215-491 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
Special Topics in Mechanical Engineering I 

1-3((x)-y-z) 

215-492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
Special Topics in Mechanical Engineering II 

1-3((x)-y-z) 

215-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 
Special Topics in Mechanical Engineering III 

1-3((x)-y-z) 

215-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
Special Topics in Mechanical Engineering IV 

1-3((x)-y-z) 

215-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 
Special Topics in Mechanical Engineering V 

1-3((x)-y-z) 

215-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 
Special Topics in Mechanical Engineering VI 

1-3((x)-y-z) 

 

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน 

Robot Design and Competition 
2((2)-4-0) 



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 37 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม 
Engineering Software Tools 

2((2)-3-4) 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์
Mechatronic System Design 

3((2)-3-4) 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ ์
Robotics and Artificial Intelligence 

3((3)-0-6) 

219-431 แนะน าระบบปฏิบัตกิารหุ่นยนต์ 
Introduction to Robot Operating System 

3((3)-0-6) 

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรบังานระบบเมคาทรอนิกส ์
Machine Learning for Mechatronics Applications 

3((3)-0-6) 

219-433 การติดต่อสือ่สารระหว่างมนุษย์กบัหุ่นยนต์ 
Human-Robot Interaction 

3((3)-0-6) 

 

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 

Railway Rolling Stock Systems 
3((3)-0-6) 

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 
Railway Traction Systems Design 

3((3)-0-6) 

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 
Railway Control Systems Engineering 

3((3)-0-6) 

200-415 วัสดุและการข้ึนรูปวัสดุที่ใช้ในระบบราง 
Materials and Processes for Railway 

3((3)-0-6) 

 

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการขนส่งทางราง  

Railway Geotechnical Engineering 
3((3)-0-6) 

200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 
Bridge Structural Design 

3((3)-0-6) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนครบตาม

หน่วยกิตที่ก าหนด ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเป็นรายวิชาในหมวดน้ีได้ 
(หมายเหตุ : นักศึกษาที่สนใจงานระบบราง สามารถเลือกเรยีนวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาชีพ จากรายวิชาเลือก
ในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ซึ่งเลือกจากรายวิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาที่เรียนผ่านรายวิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
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กิต มีส ิทธิ ์ได้ร ับประกาศนียบัตรผู ้ส  าเร็จวิชางานระบบรางซึ ่งออกให้โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะมอบประกาศนียบัตรฯ ให้เมื่อนักศึกษาย่ืนส าเร็จการศึกษาแล้วตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต ) 

 

ง.  ฝึกงาน 
215-300 การฝกึงาน 

Practical Training 
ไม่น้อยกว่า 
320 ช่ัวโมง 

 

3.1.4 การเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระ/Module 
ผู้สนใจความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลทั้งที ่เป็นและไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สามารถเลือกในแผนกลุม่สาระได้ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตรไ์ม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 
หรือมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมหรือด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1 ปี (หรือผู้สนใจที่มีคุณสมบัติอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) โดยผู้สนใจเรียนในแผนกลุ่มสาระ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาแผน
อื่นได้ โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระที่สนใจ ซึ่งมีกลุ่มสาระทั้งหมด 1 กลุ่มสาระ ดังนี้ 

 

กลุ่มความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์    6  หน่วยกิต  
215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลอูิดส ์

Module : Engineering Thermofluids 
6((4)-4-10) 

 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนแล้วเป็นการล่วงหน้า 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปิดสอนโดย
คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ 

 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร  
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น 342-102  โดยมีความหมาย

ดังนี ้
เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมายถึง รหัสสาขาวิชา ซ ึ ่งรหัสประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คือ 215 
เลขรหัสตัวที่ 4      หมายถึง ช้ันปี 
เลขรหัสตัวที่ 5     หมายถึง กลุ่มวิชา ซึ่งตัวเลขประจ ากลุ่มวิชามีความหมายดังนี้ 
       เลขรหัส                   กลุ่มวิชา  
 0                 พื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 1                 ปฏิบัติการ และโครงงาน  
 2                 กลศาสตร์และวัสดุ และการออกแบบเชิงกล 
 3                 อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหล และพลังงาน 
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 4                 ยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า 
 5    ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัต ิ
 6-9               หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เลขรหัสตัวที่ 6      หมายถึง ล าดับวิชา 

 

ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ให้

ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

 (x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่มีจ านวนชั ่วโมงการจัดการเรียนร ู ้แบบเชิงรุก (Active  
 learning)    

 y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 z หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

  n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  x หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    
  y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
  z หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ช่ือของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

 

1. รายวิชาบังคบัเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รบัระดับข้ันไม่ต ่ากว่า D หรือ ได้สญัลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง   รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง  การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย 
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การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดย
สลับช่ือกัน 
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แผนการศึกษา 
 

 ชั้นปีที่ 1 
แผนการศึกษาหลักและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรบัวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-00x สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร (1) 2((2)-0-4) 

  รวม 20((18)-4-38) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-101 สมการเชิงอนพุันธ์สามญั 2((2)-0-4) 
215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร ์ 2((2)-0-4) 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) 
890-xxx สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร (2) 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

  รวม 17((15)-6-30) 
 

หมายเหตุ   การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
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 ชั้นปีที่ 2 
แผนการศึกษาหลักและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาที่ยัง่ยืน 2((2)-0-4) 
215-001 ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
215-201 สมการเชิงอนพุันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์ 3((3)-0-6) 
215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลอูิดส ์ 6((4)-4-10) 
215-241 เทคโนโลยียานยนต ์ 3((2)-3-4) 
215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 3((3)-0-6) 

  รวม 20((17)-7-36) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรบังานวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-0) 
215-222 กลศาสตร์วัสด ุ 3((3)-0-6) 
215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 
215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 

  รวม 20(18-6-36) 
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ชั้นปีที่ 3 
แผนการศึกษาหลักและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

200-411 พื้นฐานระบบราง 3((3)-0-6) 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0) 
215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม 2((2)-3-4) 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร ์ 1((1)-0-2) 

  รวม 19(18-6-36) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-4) 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 
215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) 
215-331 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3((3)-0-6) 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 3((3)-0-6) 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3((3)-0-6) 
001-103 ไอเดียสู่ธุรกจิ/สู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจทิัล 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 

  รวม 20(18-6-36) 
 
 

ภาคฤดูร้อน   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-300 การฝกึงาน ไม่น้อยกว่า 320 
ช่ัวโมง 
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 ชั้นปีที่ 4 
แผนการศึกษาหลัก 

 

ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) 
xxx-xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (1)  2((x)-y-z) 

  รวม 12(x-y-z) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

xxx-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (2) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (3) 2((x)-y-z) 

  รวม 12(x-y-z) 
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 ชั้นปีที่ 4 
แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

215-400 สหกจิศึกษา 8(0-48-0) 
  รวม 8(0-48-0) 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

xxx-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (1) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (2) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก (3) 2((x)-y-z) 

  รวม 16(x-y-z) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา /ชุดวิชา (Module) 
 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  
Into Engineering World 

2((2)-0-4) 
 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร จรรยาบรรณ
วิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การท างานร่วมกันเป็นทีม 
เทคนิคการน าเสนอ 

Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering 
career path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; 
teamwork; presentation techniques 

 

200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร   
Fundamental Mathematics for Engineer 

3((3)-0-6) 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของปริพันธ์ 

Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of 
functions; applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 

 

200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 
Fundamental Physics for Engineer 

3((3)-0-6) 

หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและวัตถุ
เกร็ง พลังงานและโมเมนตัม 

Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; 
particles and rigid bodies; energy and momentum 

 

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรบัวิศวกร 
Fundamental Chemistry for Engineer 

2((2)-0-4) 

เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร  สารเคมีในชีวิตประจ าวันและความปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 

Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law 
of mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; 
thermodynamics 

 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 
Basic Electrical Engineering 

3((2)-2-5) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอก
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ทีฟ ตัวประกอบก าลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้าสามเฟส หม้อ
แปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

DC circuit analysis; voltage, current, and power; basic electrical components; Ohm’s law 
and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor 
correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 

 

200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
Basic Engineering Programming 

3((2)-2-5) 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาช้ันสูง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล
พื้นฐานตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการ และนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างาน
ตามล าดับ การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้า การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; 
electronic data processing concepts; high-level language programming concepts; program design 
and development methodology; data types; constant; operations and expression; statement 
and compound statement, flow controls, sequence, alteration, and iteration; debugging; 
program design and development with applications to engineering problems using a high-level 
programming language; programming practices 

 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
Basic Engineering Drawing 

2((2)-0-4) 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร ชนิด
ของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออบลิก 
การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตัด การก าหนดขนาด
และรายละเอียดอื่น ๆ ในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม  

The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; 
line types and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric 
drawings, orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning, and 
descriptions in engineering drawing 

 

200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
Introduction to Railways 

3((3)-0-6) 

พื้นฐานความรู้ทางโครงสร้างพื้นฐาน ตัวยานพาหนะ ราง ระบบขับเคลื่อน และอาณัติสัญญาณ ความ
ปลอดภัยของระบบราง 
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Basic knowledge in railway systems, railway infrastructure, rolling stock systems, track 
system, traction system, and signaling; safety issues specific in the railway 

 

200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 
Railway Rolling Stock Systems 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways  

 

พลศาสตร์ของตัวรถระบบราง อากาศพลศาสตร์ ส่วนประกอบหลักของรถไฟขนส่งสินค้า การ
บ ารุงรักษาและการใช้งาน การสัมผัสกันระหว่างลอ้และราง การล้าเนื่องจากการหมุนสมัผสั การแตก พัฒนาการ
เรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Rail vehicle dynamics; aerodynamics; main features of freight vehicles; rolling stock 
maintenance and use; the wheel-rail interface; rolling contact fatigue; gauge corner cracking; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 

 

200-413 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 
Railway Traction Systems Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
  Prerequisite: 200-411 Introduction to Railways 

 

ระบบขับเคลื่อนของพาหนะระบบราง เครื่องจักรที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรงส าหรับขับเคลื่อน 
อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ระบบขับเคลื ่อนของพาหนะระบบราง ระบบห้ามล้อ การจัดการการสัมผัส
ระหว่างล้อกับราง พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Railway traction system; AC and DC machine for traction; power electronic controllers 
and power supply; traction systems of different type of railway vehicle; braking system and 
adhesion management; WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 

 

200-414 ระบบควบคมุรถไฟ 
Railway Control Systems 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways 

 

พื้นฐานการออกแบบระบบควบคุมรถไฟ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ การวางผัง
เส้นทางเดินรถ หลักการป้องกันความผิดพลาด การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเดินรถไฟ การออกแบบระบบ 
interlocking ระบบควบคุมการเดินรถแบบ moving block ระบบการจัดการการเดินรถของยุโรป ( European 
Rail Traffic Management System, ERTMS) และส่วนประกอบของระบบ ATP ระบบควบคุมรถไฟของยุโรป 
(European Train Control System, ETCS)  

Underlying principles in design of railway control systems; signaling installations and 
maintenance; route setting; failsafe principles and software design for operating railway traffic; 
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automatic train control (ATP and ATO) and moving block systems; European Rail Traffic 
Management System (ERTMS), and its ATP component, the European Train Control System 
(ETCS) 

 

200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุท่ีใช้ในระบบราง 
Materials and Processes for Railway 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways 

 

วัสดุที่ใช้ในระบบราง โลหะ ยาง พลาสติกและวัสดุอื่น  ๆ  การขึ้นรูปวัสดุแบบต่าง ๆ  เพื่อการผลิตและ
การซ่อมบ ารุง การทดสอบสมบัติทางกล ทางเคมี การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 

Materials for the rail system, metals, rubbers, plastics and others, types of forming for 
manufacturing and maintenance, mechanical testing, chemical testing, non-destructive testing 

 

200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการขนส่งทางราง  
Railway Geotechnical Engineering 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways 

 

โครงสร้างฐานรากของรางด้านวัสดุและกลศาสตร์ การระบายน ้าและเสถียรภาพของลาด การออกแบบ
และก่อสร้างระบบราง การบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบราง 

Materials and mechanics for railway track substructure; drainage and slopes stability for 
railway system; design and construction; management and maintenance track substructure 

 

200-417 การออกแบบโครงสรา้งสะพาน 
Bridge Structural Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  200-411 พ้ืนฐานระบบราง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways 

 

ชนิดของสะพาน ข้อก าหนดการออกแบบและการก าหนดน ้าหนักบรรทุก การออกแบบโครงสร้าง
ส่วนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพานและการ
ออกแบบทางรถไฟ 

Types of bridges; design codes and loading requirements; superstructure design of steel, 
concrete, and prestressed concrete bridges; substructure design; railway structure design 

 

215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations  

2((2)-0-4) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การแปลงลาปลาซ การประยุกต์กับโจทย์ปัญหา
ทางวิศวกรรม 

First-order and second-order ordinary differential equations; Laplace transforms; 
applications in engineering problems 
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215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล  
Introduction to Mechanical Engineering 

1((1)-0-2) 
 

แนะน าศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

Introduction to mechanical engineering, occupational health, safety, environment, and 
professional ethics 

 

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Drawing  

3((2)-3-4) 

เรขาคณิตบรรยายเบื ้องต้น ภาพช่วยและการหมุนภาพ รอยตัดและรอยต่อ ภาพคลี ่ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด การก าหนดเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนและพิกัดเผื่อ การเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียนแบบระบบท่อ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบวิศวกรรม 

Basic descriptive geometry; auxiliary views and rotation; developments and intersections; 
standard in technical drawings; representation and specifications of machine elements; 
assembly and detail drawings; fits and tolerances; welding symbols; drawing of piping systems; 
computer-aided engineering drawing 

 

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร ์
Engineering Mechanics: Statics 

2((2)-0-4) 

ระบบแรง เวกเตอร์ แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ ผังแรงอิสระ สมการสมดุลสถิตยศาสตร์ในสอง
และสามมิติ ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้างในระนาบข้อต่อหมุน ข้อต่อรับโมเมนต์ ชิ ้นส่วน
เครื่องจักรกล จุดศูนย์มวล จุดศูนย์กลางแรงโมเมนต์ โมเมนต์ของรูปทรง แรงภายในคาน แผนผังแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดภายในหน้าตัดคาน แรงเสียดทาน 

Force system: vector, force, moment, couple, resultants, free-body diagram and 
Equilibrium: equations of equilibrium in 2D, 3D for particles and rigid-body, Structures: plane 
trusses, frame, machine, Centers: center of mass, centroids, moment of inertia, Internal forces 
and beams: distributed forces, internal forces, shear forces and bending moment diagrams, 
Friction 

 

215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations 

2((2)-0-4) 

สมการอนุพันธ์ย่อย การแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ การเปลี่ยนรูปแบบฟูเรียร์ การประยุกต์กับโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรม 

Partial differential equations; separation of variables and Fourier series; Fourier 
transforms; applications in engineering problems  
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215-202 ระเบียบวิธคี านวณเชิงตัวเลขส าหรบังานวิศวกรรม 
Numerical Methods for Engineering 

2((2)-0-4) 

วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
ของข้อมูล วิธีการหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Numerical methods in engineering problems solving; solution of linear equation system; 
data interpolation; numerical integration and differentiation; numerical solution of the ordinary 
differential equation; numerical solution of partial differential equation 

 

215-203 กระบวนการผลิต 
Manufacturing Processes 

2((2)-0-4) 

วิวัฒนาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กับการผลิต แหล่งที่มาและสมบัติของวัสดุ กระบวนการ
ผลิตและขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ของโลหะ เซรามิก พลาสติกและยาง เครื่องจักรและวิธีการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรม 

Evolution of the production system; economics and production sources and properties 
of materials; various manufacturing and forming processes of metals, ceramics, plastics and 
rubbers; modern machines and production methods used in industry; automation for the 
manufacturing industry; The WIL framework by developing research problems with industry 

 

215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
Mechanical Engineering Project I 

2(0-6-0) 
 

โครงงานตามกรอบการเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐานเพื่อฝกึฝน
การค้นคว้า ทดลองวิจัย การพัฒนารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเรื่องหนึ่งเรือ่งใดด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยมีอาจารยท์ี่
ปรึกษา พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบการให้ค าแนะน า หัวข้อที่ศึกษาและขอบเขตได้รับการเห็นชอบจากกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

Projects developed under WIL framework; self-practice on review, research, business 
model development or self-interested topic; the study is under supervision of advisors, trainer, 
or business owner; the topic and scope are approved by the curriculum committees 

 

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
Engineering Mechanics: Dynamics 

3((3)-0-6) 

กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที ่ของวัตถุ จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง ได้แก่ การกระจัด 
ความเร็ว และความเร่ง ในการเคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง ได้แก่ 
วิธีแรงและความเร่ง วิธีงานและพลังงาน วิธีอิมพัลส์และโมเมนตัม พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
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Basic principles governing the laws of motion; Kinematics of particles and rigid bodies, 
displacement, velocity, and acceleration; absolute and relative motion; Kinetics of particles and 
rigid bodies; force-mass and acceleration method, the principle of work and energy method, 
the principle of impulse and momentum method; WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

 

215-222 กลศาสตร์วัสดุ  
Mechanics of Materials 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:   215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร ์
 Prerequisite:  215-121 Engineering Mechanics: Statics 

แรงและความเค้น ความเค้นและความเครียดรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การโก่งตัวของเสา วงกลมโมร์ ความ
เค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกบัอุตสาหกรรมเปน็ฐาน  

Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force, and 
bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and 
combined stresses; failure criterion; WIL framework based on research topics developed in 
collaboration with industry 

 

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส ์
Module : Engineering Thermofluids 

6((4)-4-10) 

สมบัติของของไหล ความดันและการวัด  แรงกระท าต่อวัตถุในของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การไหลใน
ท่อและการวัดอัตราการไหล จลนศาสตร์ของการไหล แนะน าการวิเคราะห์การไหลข้ันสูง กฎข้อที่หนึ่งและสอง
ของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ งานและความร้อน  สมบัติทางอุณหพลศาสตร์
ของสาร การวิเคราะห์พลังงานของระบบ กลจักรความร้อนและเครื่องท าความเย็น  สัมพันธภาพของคุณสมบัติ
ของสาร กระบวนการปรับอากาศ ปฏิบัติการเบื้องต้นของการไหลและอุณหพลศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ตาม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 

Fluid properties, pressure and measurements, forces on rigid body in fluid, Fluid flow,  
flow in pipe and flow measurements, kinematics pf fluid flow, Introduction to advance flow 
analysis, the first and second laws of thermodynamics, functions and applications, work and 
heat, properties of substances, energy analysis of differing systems, Heat engines and refrigerator 
and heat pump, thermodynamic relations of substances, air conditioning processes, practical 
training in Thermofluids, WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 

 

215-232 การถ่ายเทความร้อน 
Heat Transfer 

3((3)-0-6) 
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การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะไม่คง
ตัวแบบมิติเดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิงตัวเลข  การพาความร้อน  การวิเคราะห์เชิงมิติในการ
ถ่ายเทความร้อนแบบการพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบบังคับบนผนังท่อกลม  
แผ่นเรียบและภายในท่อรูปต่าง ๆ   การวิเคราะห์การพาความร้อนในอย่างง่าย ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเท
ความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการเดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบัติการดูดกลืนและการ
เปล่งความร้อน  ตัวประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวัตถุด าและวัตถุเทา  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพิ่ม
การถ่ายเทความร้อน พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Conduction; one and two-dimensional steady-state heat conduction, one-dimensional 
unsteady state conduction; numerical analysis of heat conduction; convection; dimensional 
analysis in convection heat transfer, natural convection, forced convection on circular pipe, 
plane surface and in conduits, simplified  analysis in convection heat transfer; relationship 
between heat transfer and fluid friction; condensation and boiling; radiation; absorption and 
emission characteristics, view factor, radiation of black and grey bodies; heat exchangers; heat 
transfer enhancement; WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 

 

215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 
Fluid Machinery and Plumbing Systems  

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส ์
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids 

ช้ินส่วนพื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลในแนวแกนและ
ในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของปั๊มแบบเหว่ียงหนีศูนย์ กังหันน ้า ความเร็วจ าเพาะคาวิเทชัน กังหัน
ไอน ้า การเลือกปั๊มส าหรับระบบให้เหมาะสม การเลือกชนิดของปั๊มส าหรับงานต่าง ๆ  เกณฑ์และมาตรฐานของ
ระบบท่อ ระบบท่อประปาส าหรับอาคาร การเพิ่มความดันของน ้าในระบบท่อ  การออกแบบระบบท่อระบายน ้า
และท่ออากาศ การออกแบบระบบดับเพลิง พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Basics of fluid machinery; blade theory; radial and axial flow; dimensional analysis; 
centrifugal pump efficiency; turbine, cavitation, design, and pump selection; plumbing code and 
standards; plumbing system for building; increasing water head in plumbing system; guiding rule 
for finding the circulator; drainage system and vent pipe design; design of fire protection system; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 

 

215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Thermodynamics 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน : ไมม่ ี
 Prerequisite : - 
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กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์  ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ งานและความ
ร้อน  สมบัติของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารจากกราฟ  ตาราง  และสมการสถานะ 
การวิเคราะห์พลังงานของระบบปิดและระบบควบคุม สภาพย้อนกลับไม่ได้และศักยภาพของระบบหรือเอ็กเซอยี  
ประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนและเครื่องท าวัฏจักรคาร์โนต์ ความเย็น  สัมพันธภาพของคุณสมบัติของสาร
บริสุทธ์ิและของผสมทีไ่ม่ท าปฏิกิรยิากัน  กระบวนการท าความเย็น พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

The first and second laws of thermodynamics; functions and applications; work and heat; 
properties of pure substances; thermodynamic properties of substances from graphs and tables 
and equations of state; energy analysis of closed systems; energy analysis of open systems; 
Carnot cycle; entropy; irreversibility and availability; thermodynamic efficiencies of heat engines 
and refrigeration cycles; thermodynamic relations of pure substances and non-reaction 
mixtures; air conditioning processes; WIL framework based on research topics developed in 
collaboration with industry 

 

215-241 เทคโนโลยยีานยนต์   
Automotive Technology  

3((2)-3-4) 
 

ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ ประเภทของเครื่องยนต์ หลักการท างานและระบบต่าง  ๆ ของ
เครื่องยนต์ แนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์ การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ
เบื ้องต้น  การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนและการท างานของเครื ่องยนต์  หลักการท างานและ
ส่วนประกอบของระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์ การ
บ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ  ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเบื้องต้น การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนและการ
ท างานของระบบต่าง ๆ  

Engine development timeline; engine types; working principle, and sub- and assisting 
systems of the engines; performance enhancement of modern engines; engine maintenance; 
practical training in tooling, and assembling and inspecting engines; Introduction to operation 
and components in transmission systems, suspensions, steering and braking systems, and 
assembly and inspection of the components 

 

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Instrumentation, Sensors, and Internet of Things 

3((3)-0-6) 

นิยามของระบบการวัดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความไม่แน่นอนของการวัด สถิติส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล หลักการและคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางกล ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายตัวตรวจรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลาวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ ปฏิบัติการของ
การวัดทางวิศวกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
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Definitions of a measurement system and related standards; measurement uncertainty; 
statistics for data analysis; sensor fundamentals and characteristics; electrical measurement; 
mechanical measurement; automatic data acquisition system; introduction to sensor networks; 
Introduction to clouds and internet of things; engineering measurement laboratory; WIL 
framework based on research topics developed in collaboration with industry 

 

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Management and Economics 

2((2)-0-4) 

หลักการพื ้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน ค่าของเงินที ่เปลี ่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการทดแทนทรพัย์สิน ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าและ
การเลือกทางเลือกในการตัดสินใจ มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

The principles of economics and management; cost concepts; time value of money; 
break-even analysis; replacement analysis; depreciation; evaluation a single project; comparison 
and selection among alternatives; present worth; benefit-cost ratio analysis; internal rate of 
return; the external rate of return; decision making under uncertainty and risk 

 

215-300 
 

การฝึกงาน  
Practical Training 

ไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน: 215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 Prerequisite:  215-312 Mechanical Engineering Laboratory 

การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง ต้อง
เขียนรายงานเสนอคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  

A minimum of 8 weeks (320 hours) summer training in industry or department-approved 
institutions; performance appraisal based on a review of both a mentor’s assessment report 
and an individual training report 

 

215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
Mechanical Engineering Project II 

2(0-6-0) 
 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-211  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 Prerequisite:  215-211 Mechanical Engineering Project I 

 

โครงงานตามกรอบการเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐานเพื่อฝกึฝน
การค้นคว้า ทดลองวิจัย การพัฒนารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเรื่องหนึ่งเรือ่งใดด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยมีอาจารยท์ี่
ปรึกษา พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบการให้ค าแนะน า หัวข้อที่ศึกษาและขอบเขตได้รับการเห็นชอบจากกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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Projects developed under WIL framework; self-practice on review, research, business 
model development, or self-interested topic; the study is under supervision of the advisor, 
trainer, or business owner; the topic and scope are approved by the curriculum committees  

 

215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-222 กลศาสตร์วัสดุ   
   215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์    
   215-232 การถ่ายเทความร้อน 
 Prerequisite:  215-222 Mechanics of Materials 
   215-231 Module : Engineering Thermofluids   
   215-232 Heat Transfer 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์
เครื่องจักรกล การสั่นสะเทือน ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบและวัฏจักรทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Experiments in the fields of mechanics of materials, fluid mechanics, thermodynamics, 
heat transfer, mechanics of machines, vibration, automatic controls, systems, and cycles in 
mechanical engineering 

 

215-319 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  กลศาสตร์เครื่องจักรกล  อุณหพลศาสตร์  
และการน าความร้อน  

Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of 
machines, thermodynamics, and heat conduction 

 

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
Mechanical Vibrations 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
   215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
 Prerequisite: 215-201 Partial Differential Equations  
   215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

พฤติกรรมของระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การควงของ
เพลา หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน หลักการกันสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความอิสระ ได้แก่ 
โหมดและรูปทรงของโหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบที่มีหลายองศาของความอิสระ  
พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

The behavior of systems with single degree of freedom; free undamped vibration, natural 
frequency and damping effects; loss of energy in damped system; whirling of shafts; principles 
of vibration isolation and vibration measuring instruments; lumped systems with two degrees 
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of freedom as natural frequencies, modes and mode shapes; principle of dynamic vibration 
absorbers; lumped systems with several degrees of freedom; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with industry 

 

215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
Mechanics of Machinery 

3((3)-0-6) 
 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน: 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
 Prerequisite:  215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

มโนทัศน์และค าจ ากัดความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกด้วยวิธีค านวณและวิธี
กราฟฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งก าลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก หลักการของดา
ลอมแบร์ การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical analyses of 
the kinematics of linkages, gear trains, cams, and some power transmission mechanisms; kinetics 
of rigid bodies; D'Alembert's principle; analysis of forces in mechanisms; balancing of machinery; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 

 

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 
Machine Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล   
รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-222 กลศาสตร์วัสดุ  
 Prerequisite:  215-103 Mechanical Engineering Drawing  
   215-222 Mechanics of Materials 

พื้นฐานการออกแบบเครื่องจักร และระบบเครื่องจักร คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติ การวิบัติแบบ
สถิตและแบบล้า ผลของจุดรวมความเค้นในงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
อย่างง่าย เช่น สกรูส่งก าลัง สปริง ข้อต่อสลักเกลียว ข้อต่อเชื่อม การออกแบบชิ้นส่วนส่งก าลัง เช่น เบรก
และคลัทช์ สายพาน โซ่และสลิง  การเลือกใช้ตลับลูกปืน การออกแบบเพลาและอุปกรณ์จับยึด การหล่อลื่น ซีล
และประเก็น โครงงานออกแบบเครื่องจักร พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Fundamental of machine design and machinery systems, properties of materials; 
theories of failure, static and fatigue failures, effects of stress concentration in machine elements 
design; design of simple machine elements such as power screws, springs, bolted joints, welded 
joints; design of power transmission elements such as brakes and clutches, belts, roller chains, 
and wire ropes; rolling bearing selection; shaft and locational device designs; lubrication; gaskets 
and seals; machine design project; WIL framework based on research topics developed in 
collaboration with industry 
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215-329 กลศาสตร์วัสดุ  
Mechanics of Materials 

3((3)-0-6) 

แรงและความเค้น ความเค้นและความเครียดรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การโก่งตัวของเสา วงกลมโมร์ ความ
เค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ 

Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force, and 
bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and 
combined stresses; failure criterion 

 

215-331 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
Refrigeration and Air-Conditioning 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน: 215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
   215-232 การถ่ายเทความร้อน 
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids   
   215-232 Heat Transfer 

หลักการท าความเย็นและระบบท าความเย็น และสัมประสทิธ์ิสมรรถนะ  การท าความเย็นแบบอัดไอโดย
วิธีเชิงกลส าหรับการอัดชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท าความเย็น  เครื่องอัดไอ  เครื่องควบแน่น   
เครื่องระเหย  อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความเย็น  อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  ชนิดของสารท าความเย็น 
ไซโครเมตริก การท าความเย็นแบบระเหย และหอท าความเย็น  การท าความเย็นแบบดูดซึม  การแช่แข็งอาหาร 
การควบคุมเบื้องต้นในระบบปรับอากาศ  การค านวณปริมาณความเย็นที่ต้องการ  การออกแบบระบบท่อลม
และท่อน ้ายา พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Methods of refrigeration and refrigeration system and coefficient of performance; 
mechanical vapor compression refrigeration cycle; single-stage and two-stages; main 
components, compressor, condenser, evaporator, refrigerant flow control; auxiliary equipment, 
refrigerant, psychometrics; evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration, 
freezing of foods, basic air-conditioning system control; cooling load estimation, air distribution 
system, refrigerant piping; WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 

 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 
Power Plant Engineering and Thermal System 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน: 215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids  

ภาระไฟฟ้าของโรงจักร การวางแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าของโรงจักรแบบต่าง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบต่าง 
ๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังน ้า  โรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรไอน ้า โรงจักรกังหันก๊าซ  โรงจักรวัฏจักร
ผสม และโรงจักรผลิตพลังร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน ้า เครื่องก าเนิดไอน ้า เครื่อง
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ควบแน่น หม้ออุ่นน ้า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด กระบวนการออกแบบระบบ
ความร้อน  การพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์ในออกแบบระบบความร้อน  การเลือกอุปกรณ์ตามความตองการ
ของระบบความร้อน  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองสถานการณ์ 
พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน  

Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and 
environmental impacts of electric generation powerplants. Energy conversion principles from 
hydropower plant, internal combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine 
power plant; cogeneration and combined-cycle power plant; performance parameters, turbines, 
boilers, condensers, feedwater heater. Introduction to nuclear power plants, control, and 
instrumentation; Design of thermal system process, economic consideration for thermal system 
design, selection of thermal system equipment, mathematical model of thermal equipment 
and simulation; WIL framework based on research topics developed in collaboration with 
industry 

 

215-235 กลศาสตร์ของไหล  
Mechanics of Fluids 

3((3)-0-6) 

สมบัติของของไหล ความดันและการวัด  แรงกระท าต่อวัตถุในของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การไหลใน
ท่อและการวัดอัตราการไหล จลนศาสตร์ของการไหล แนะน าการวิเคราะห์การไหลข้ันสูง 

Fluid properties, pressure and measurements, forces on rigid body in fluid, Fluid flow,  
flow in pipe and flow measurements, kinematics pf fluid flow, Introduction to advance flow 
analysis 

 

215-341 ยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
Electric vehicles and hybrid electric vehicles 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน : 215-241 เทคโนโลยยีานยนต์   
 Prerequisite: 215-241 Automotive Technology 

 

พื้นฐานทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า ต้นก าลังของยานยนต์และรูปแบบระบบส่งก าลัง ยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด องค์ประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าและการท าแบบจ าลองของยานยนต์ไฟฟ้า แนะน าการจัด
การพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น แนะน าระเบียบวิธีควบคุมเชิงท านายแบบจ าลองและการประยุกต์ใช้
งานในยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 

Basics in electric vehicles, prime mover, and powertrain topologies; electric vehicles and 
hybrid electric vehicles; essential components in electric vehicles and modeling; Introduction 
to energy management in electric vehicles; Introduction to model predictive control (MPC) and 
applications of MPC in electric vehicles; WIL framework based on research topics developed in 
collaboration with industry 
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215-351 ระบบควบคมุอัตโนมัต ิ
Automatic Control Systems 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
   215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
 Prerequisite: 215-101 Ordinary Differential Equations   
   215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ  การวิเคราะห์และจ าลองระบบพลวัตเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลา การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี การออกแบบและ
การชดเชยของระบบควบคุม พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรม
เป็นฐาน  

Automatic control principles, analysis, and modeling of linear dynamic systems, the 
stability of linear feedback systems, time-domain analysis, frequency response analysis, design 
and compensation of control systems; WIL framework based on research topics developed in 
collaboration with industry 

 

215-400 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

8(0-48-0) 
 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน: 215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2   
   215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
     Prerequisite:  215-311 Mechanical Engineering Project II    
   215-312 Mechanical Engineering Laboratory 

การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะดา้น
อาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมงการท างานเต็ม
เวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา เมื ่อสิ ้นสุดการฝึกงาน 
นักศึกษาต้องรายงานและจัดท ารายงานสรุปผล การท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ  อาจารย์ที่
ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 

On the job training related to mechanical engineering as a full-time staff of an approved 
workplace, establishment of a professional skill based on the integration of classroom theory 
and practical work experience, at least 16 weeks or a semester in the workplace, evaluation 
carried out by both the project advisor and the entrepreneur, oral presentation and final report 
submission to the entrepreneur 

 

215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
Mechanical Engineering Project III 

2(0-6-0) 
 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 Prerequisite:  215-311 Mechanical Engineering Project II 
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โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามความสนใจ ซึ่งพัฒนาตามกรอบการเรียนแบบ WIL การเขียน
ข้อเสนอโครงการภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
โครงงาน ด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอผลงาน 

Independent projects in mechanical engineering developed under WIL framework; short 
proposal development under supervision of advisors and project committees; development of 
project according to the proposal; project report writing, project summary presentation 

 

215-421 การใช้งานตลับลูกปืนลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 
Using of Rolling Bearing in Machines 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน:  215-324 การออกแบบเครื่องจักร 
 Prerequisite:  215-324 Machine Design 

 

พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตตลับลูกปืน ความเค้นและความเสียหายจากการล้าในตลับลูกปืน 
พื้นฐานการหล่อลื่นและการเลือกสารหล่อลื่น มาตรฐานที่ใช้ก าหนดตลับลูกปืนและสารหล่อลื่น การค านวณ
ภาระแรงและอายุการใช้งานตลับลูกปืน การติดตั้งและถอดประกอบตลับลูกปืน การติดตามระดับความเสียหาย
และประเมินสภาพตลับลูกปืน การยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน 

Basic in materials and manufacturing of bearing; stress and fatigue failure in bearing; basic 
in lubrication and lubricant selection; standard of bearing; load and life estimation; mounting 
and dismounting; failure and condition monitoring in bearing; basic in lifespan extension of 
bearing  

 

215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 
Introduction to Finite Element Method 

3((2)-3-4) 
 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-202  ระเบียบวิธคี านวณเชิงตัวเลข  
     ส าหรับงานวิศวกรรม 
   215-222 กลศาสตร์วัสด ุ
   215-232 การถ่ายเทความร้อน 
 Prerequisite:  215-202 Numerical Methods for Engineering 
   215-222 Mechanics of Materials 
   215-232 Heat Transfer 

พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์  การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการสร้าง
รูปแบบของระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ เช่น วิธีการโดยตรง วิธีถ่วงน ้าหนักเศษตกค้าง วิธีการแปรผันแนะน า
การใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลลิเมนท์เชิงพาณิชย์ส าหรับแก้ปัญหาทางกลศาสตร์วัสดุ  ปัญหาด้านความร้อน 

Theoretical and conceptual basis for the finite element method (FEM); finite element 
formulation using various techniques, direct approach, method of weighted residual and 
variational approaches; using FEM commercial finite element software for solving mechanics of 
materials and heat problems 
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215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อนอากาศยาน 
Gas Turbine and Aircraft Propulsion 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-231  ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส ์  
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids 

ทบทวนวัฏจักรกังหันก๊าซในอุดมคติ  พัฒนาการและการแบ่งประเภทของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ  การ
วิเคราะห์สมรรถนะของวัฏจักร กังหันก๊าซที่ให้ก าลังการผลิตที่เพลา  การวิเคราะห์วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
ของระบบกังหันก๊าซในอากาศยานส าหรับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน  เทอร์โบเจ็ท  เทอร์โบโพรบ  แรมเจ็ทและ
ระบบขับเคลื่อนของจรวด หลักการท างานของเครื่องอัดอากาศแบบไหลแนวรัศมีและไหลแนวแกน  ระบบเผา
ไหม้และกังหันแบบอิมพัลส์และแบบรีแอคช่ัน ทางเข้าอากาศ และหัวฉีด 

Review of an ideal gas turbine cycle; development and classification; analysis of 
performance of the gas turbine cycle producing shaft output; analysis of thermodynamics cycles 
of aircraft propulsion for turbofan, turbojet, turboprop, ramjet, and rocket propulsion; principles 
of compressors, centrifugal and axial flow; combustion systems; impulse and reaction turbine; 
air inlet and nozzle 

 

215-432 การประหยัดพลังงาน 
Energy Conservation 

3((3)-0-6) 

แนะน าการประหยัดพลังงาน  มโนทัศน์พื ้นฐานเกี ่ยวกับ  ความร้อน  งาน  และพลังงาน  วิธีการ
ประหยัดพลังงานในระบบต่าง ๆ   เช่น   อาคาร  ระบบท าความร้อน  ระบบท าความเย็น  ระบบปรับอากาศ  
เครื่องต้นก าลังชนิดต่าง ๆ  ระบบน ้าประปา และระบบแสงสว่าง 

Introduction to energy conservation; basic concept of heat, work, and energy; energy 
conservation techniques in various systems, building, comfort heating system, refrigeration 
system, air-conditioning system, different types of power plants, water supply system and 
lighting system 

 

215-433 การเผาไหม ้
Combustion 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids 

ปรากฏการณ์การเผาไหม้ เชื้อเพลิง เทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม้ ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของการเผาไหม้ การติดไฟ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส 
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

Combustion phenomena; fuel; thermodynamics of combustion; physical and chemical 
aspects of combustion; ignition; liquid fuel combustion; solid fuel combustion; gaseous fuel 
combustion; technology for enhancing combustion efficiency 

 

215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 3((3)-0-6) 
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Solar Energy and Wind Energy 
การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และจากชั้นบรรยากาศ กระบวนการความร้อนจากแสงอาทิตย์และการ

ประยุกต์ โรงต้นก าลังจากความร้อนแสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์โฟโตโวทาอิค ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยแ์ละ
การออกแบบ คุณลักษณะและแหล่งพลังงานลม การประเมินศักยภาพพลังงานลม กังหันลมและสมรรถนะ   

Solar and atmospheric radiation, solar thermal processes, and applications, solar thermal 
powerplant; photovoltaic effect, photovoltaic systems, and designs; wind energy characteristics 
and resources, wind energy potential, wind turbines, and their performances 

 

215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 
Boiler Engineering 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน : 215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์  
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids 

ประเภทและการใช้งานของหม้อไอน ้า เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ในหม้อไอน ้า การถ่ายเทความร้อน
ภายในหม้อไอน ้า การค านวณภาระโหลดของหม้อไอน ้า สมรรถนะและประสิทธิภาพของหม้อไอน ้า การปรับ
สภาพน ้าที่ใช้ในหม้อไอน ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน ้า การตรวจสอบด้านความปลอดภัย ผู้ควบคุมประจ า
หม้อไอน ้า การบ ารุงรักษาหม้อไอน ้า เครื่องมือวัดส าหรับหม้อไอน ้า มลพิษจากหม้อไอน ้าและการควบคุม ผู้เรียน
สามารถควบคุมหม้อไอน ้าให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง 

Types and applications of boiler, Fuel and combustion in boiler, Heat transfer in boiler, 
Evaluation of thermal load in boiler, Performance, and efficiency of boiler, Water treatment 
using in boiler, Industrial law relating boiler, Safety inspection, Boiler operator, Boiler 
maintenance, Instruments for boiler, Boiler pollutions and management 

 

215-441 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
Internal Combustion Engines 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรยีนผา่นก่อน:  215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids  

พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จดุระเบดิด้วยการ
อัด  อุณหพลศาสตร์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (วัฏจักรมาตรฐานอากาศอุดมคติ วัฏจักรเช้ือเพลิง-อากาศ และวัฏ
จักรเครื่องยนต์จริง)  เช้ือเพลิงและการสันดาป ระบบจ่ายเช้ือเพลิงและอากาศ  ระบบจุดระเบิด  ซุปเปอร์ชาร์จ  
เทอร์โบชาร์จ และการไล่ไอเสีย  การวิเคราะห์ไอเสียและการควบคุมมลภาวะ  สมรรถนะและการทดสอบ  การ
หล่อลื่น 

Internal combustion engine fundamentals; spark-ignition and compression-ignition 
engines; thermodynamics of internal combustion engines (ideal air standard, fuel-air, and actual 
cycles); fuels and combustion; air and fuel supply systems; ignition systems; supercharging, 
turbocharging, and scavenging; exhaust gas analysis and pollution control; performance and 
testing; lubrication 
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215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต ์
Theories and Applications of Vehicle Dynamics 

3((3)-0-6) 

การวิเคราะห์ แรง การเคลื่อนที่ อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งก าลัง ระบบช่วงล่าง  ระบบบังคับ
เลี ้ยว ล้อยาง ระบบกันสะเทือน การวิเคราะห์การเคลื ่อนที่ ในหลายองศาอิสระ การพัฒนาต้นแบบทาง
คณิตศาสตร์ของยานยนต์เพื่อการควบคุม การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในยานยนต์  แนะน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การควบคุมและลดการสั่นสะเทือนภายในยานยนต์ 

Analysis of kinematics and kinetics of vehicle, aerodynamics, powertrain, chassis, steering 
system, tires, and wheels, suspension system; Analysis of multi-degree of freedom movement; 
mathematical modeling of the vehicle control system; vibration analysis; Introduction to 
equipment for vibration measuring; control of vehicle’s vibration 

 

215-443 การจัดการพลังงานในยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด 
Basics in Energy Management of Electric Vehicles and 
Hybrid Vehicles 

3((3)-0-6) 

การจัดการพลังงานและก าลังไฟฟ้า รูปแบบของระบบขับเคลื่อน ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  
เซลล์เช้ือเพลิง แบตเตอรี่ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
การประยุกต์ใช้กริดอัจฉริยะ การประเมินประสิทธิภาพของยานยนต์เพื่อการเปรียบเทียบ 

Energy and power management in hybrid and electric vehicles; drivetrain topology; 
overview of energy storage systems, fuel-cell stack, battery, battery management; charging 
management; battery charging, power converters, smart grid application, and energy efficiency 
estimation 

 

215-451 ก าลังของไหลและพีแอลซ ี
Fluid Power and Programmable Logic Controller 

3((3)-0-6) 

หลักการเบื้องต้นของก าลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮดรอลิกและ
อุปกรณ์ ได้แก่ ปั๊ม ตัวท างาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม วงจรไฮดรอลิกพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน ระบบนิว
เมติกและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอัดอากาศ ตัวท างาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม วงจรนิวเมติกพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้งาน การออกแบบวงจรนิวเมติกด้วยวิธีแคสเคด ระบบควบคุมด้วยพีแอลซีและการประยุกต์ใช้งานใน
งานอุตสาหกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 

Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, properties of fluid in power 
transmission, principle of hydraulic and pneumatic systems; hydraulic system components; 
pumps, actuators, valves, and control unit; basic hydraulic circuits and maintenance; pneumatic 
system components; compressors, actuators, valves, and control unit; basic pneumatic circuits 
and applications; pneumatic circuit design using Cascade method; PLC and applying to use in 
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industrial applications; WIL framework based on research topics developed in collaboration with 
industry 

 

215-491 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 Special Topics in Mechanical Engineering I 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 

 

215-492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
 Special Topics in Mechanical Engineering II 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 

 

215-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3  
 Special Topics in Mechanical Engineering III 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 

 

215-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 
 Special Topics in Mechanical Engineering IV 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 

 

215-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 
 Special Topics in Mechanical Engineering V 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 
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215-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6  
 Special Topics in Mechanical Engineering VI 

1-3((x)-y-z) 

วิทยาการที ่น ่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board 
of faculty of Engineering 

 

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนตเ์พ่ือแข่งขัน  
Robot Design and Competition 

2((2)-4-0) 

การแข่งขันหุ่นยนต์ การออกแบบกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ 
กลศาสตร์และกลไกพื้นฐาน การออกแบบชิ้นส่วนเครื ่องกลอย่างง่าย แนะน ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
กระบวนการผลิตเบื้องต้น การท างานเป็นทีม 

Robot competitions; design of robot contest’s rules; Robot competitive strategies; 
concept of basic mechanics and mechanisms; design of simple machine elements; introduction 
to DC motors; basic manufacturing processes; Teamwork 

 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 
Engineering Software Tools  

2((2)-3-4) 

การใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลส าหรับงานออกแบบและวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรม
ตารางค านวณส าหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจ าลองสถานการณ์และออกแบบด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
การประยุกต์งานที่เกี่ยวข้อง เช่น แมทแลบ (Matlab) หรือ ซายแลบ โปรแกรมภาษาสคริป เช่น ไพทอน กรอบ
การเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 

Use of digital technology for design and analysis of mechanical engineering problems; 
Spreadsheet software for engineering; computer simulation and design of mechanical 
engineering problems and related applications software, e.g. Matlab or Scilab; script program 
language, e.g. Python; WIL framework based on research topics developed in collaboration with 
industry 

 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์  
Mechatronic System Design 

3((2)-3-4) 

แนะน าการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ วงจร
อิเล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ตัวขับเคลื ่อน เซนเซอร์และอุปกรณ์แปลงพลังงาน ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบกลไฟฟ้า แนะน าระบบไฮดรอลิกส ์ระบบนวิเม
ติก และพีแอลซี การพัฒนาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบกายภาพ และแบ่งกลุ่มย่อยท าโครงงาน 

Introduction to mechatronic system design; modeling and simulation of physical 
systems; basic electronics; actuators; sensors and transducers; microprocessors and 
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microcontrollers; connectivity between the computer and electromechanical systems; 
introduction to hydraulic systems, pneumatic systems and Programmable Logic Controller (PLC); 
program development; analysis and design of physical systems; class projects 

 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์
Robotics and Artificial Intelligence 

3((3)-0-6) 

แนะน าวิทยาการหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ เซนเซอร์และตัวท างานของหุ่นยนต์ หลักการของเดนา
วิท-ฮาเทนเบิร์กเพื่อก าหนดพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์ สมการฟอร์เวิร์ดและสมการอินเวิร์สคิเนเมติกส์  แนะน า
ปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษาของการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ พัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยพัฒนาโจทย์
วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม 

Introduction to robotics; classification of robots; robot sensors and actuators; Denavit-
Hartenberg principles for defining robot parameters; forward and inverse kinematic equations; 
introduction to AI; case studies of AI projects; WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

 

219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต ์
Introduction to Robot Operating System 

3((3)-0-6) 

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการอูบันตู ค าสั่งพื้นฐานของลินุกซ์ หลักคิดของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS) 
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส่งข้อมูล (publisher) อุปกรณ์รับข้อมูล (subscriber)  อุปกรณ์ให้บริการข้อมูล 
(service) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งข้อมูล (client) การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
โครงงานประจ าวิชา 

Basic Ubuntu, Linux commands; ROS concept; Applications; Publisher; Subscriber, 
Service; Client; Robot control with ROS; Class project 

 

219-432 ระบบเรยีนรู้อัตโนมัติส าหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์  
Machine Learning for Mechatronics Applications 

3((3)-0-6) 

ข้ันตอนวิธีพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้อัตโนมัติได้แก่ การเรียนรู้แบบแผนภูมิต้นไม้การเรียนรู้แบบ
เบเซี่ยนและโครงข่ายประสาทเทียม   การประยุกต์ใช้ข้ันตอนวิธีการเรียนรู้อัตโนมัติกับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 

Machine learning introduction; decision tree learning; Bayesian learning; neural networks; 
applications of learning algorithms onto mechatronics system. 

 

219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนษุย์กับหุ่นยนต ์
Human-Robot Interaction 

3((3)-0-6) 

การแนะน าการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ องค์ประกอบของมนุษย์และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของมนุษย์ การออกแบบการติดต่อสื ่อสารระหว่างมนุษย์และหุ ่นยนต์ การเชื ่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การออกแบบอัลกอริทึมการควบคุมหุ่นยนต์ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมนษุย์
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และหุ่นยนต์ แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กรณีศึกษาการสาธิตและ
การทดลองการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 

Introduction to human-robot interaction, Human factors, and human mathematical 
model, Human-robot interaction design, Human-robot interface, Design the robotic control 
algorithms for human-robot interaction, Introduction to computer and robotics interface 
programming, case study: Human-Robot Interaction demonstrations and experiments 

 

226-214 กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 
Basic Manufacturing Processes   

2((1)-3-2) 
 

ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบต่าง ๆ  
การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและลักษณะ
สมบัติของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือมโลหะ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ  ท่าเชื่อม แนว
เช่ือมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการเช่ือมมิก/แมก และการเช่ือมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and fixtures; 
metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and characteristics 
of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal forming, sheet 
metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation practices; principles 
of metal welding, machines and equipment for welding, welding safety, welding processes, 
welding posture, weld and inspection, mig/mag welding and arc welding practices 

 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

2((2)-0-4) 
 

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอื่น ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Study of structures, properties, production processes, and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials other materials, 
phase diagrams, mechanical properties, and materials degradation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับท่ี เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ- สกุล ระดับการศึกษา 

ท่ีจบ 
ชื่อหลักสูตรท่ีจบ

การศึกษา 
สาขาวิชาท่ีจบ 

การศึกษา 
ชื่อสถาบันท่ีจบ 

การศึกษา 
ปีท่ีจบ 

การศึกษา 

1. 1-8399-00025-62-9 อาจารย์ นายสราวุธ  โกนสร้าง ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. 
วศ.บ.  

วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

2. 3-9699-00190-33-1 รศ. นายกฤช  สมนึก ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2551 
2547 

3. 3-9305-00726-04-0 ผศ. นายธีระยุทธ  หลีวิจิตร ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
 
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2543 
2538 

4. 
 

3-9401-00391-11-3 อาจารย์ นายฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Energy Technology 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
 

2539 
2536 

5. 
 

3-9099-00022-54-4 อาจารย์ นายกิตตินันท์ มลิวรรณ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 
 

DEA. 
 

Maîtrise 
 

วศ.บ. 

Fluid Mechanics 
 
Energétique et Transferts 
 
Méchanique 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2544 
 

2543 
 

2539 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

1. 3-1016-00174-91-8 ศ. นายพีระพงศ์  ทีฆสกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of Missouri, 
Missouri, USA 
University of Missouri, 
Missouri, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2535 
 

2531 

135 135 135 135 

2. 3-9098-00558-23-0 รศ. นายสุธรรม  นิยมวาส ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Metallurgical and 
Materials Engineering) 
M.Sc. (Metallurgical and 
Materials Engineering) 
 
MBA (Business 
Administration) 
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

The University of Alabama, 
Alabama, USA 
New Jersey Institute of 
Technology, New Jersey, 
USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2544 
 

2540 
 
 

2530 

135 135 135 135 

3. 3-9199-00153-77-1 รศ. นายเจริญยุทธ เดชวายุกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 2544 
 

2541 
 

2534 

135 135 135 135 
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ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

4. 3-8402-00736-50-4 รศ. นายวิริยะ  ทองเรือง ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Materials Science 
and Engineering) 
 
M.Sc. (Materials Science 
and Engineering) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

North Carolina State 
University, North Carolina, 
USA 
New Jersey Institute of 
Technology, New Jersey, 
USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2544 
 
 

2540 
 
 

2534 

135 135 135 135 

5. 3-9004-00356-10-1 รศ. นายพฤทธิกร  สมิตไมตรี ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of Kentucky, 
Kentucky, USA 
Vanderbilt University, 
Tennessee, USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2543 
 

2539 

135 135 135 135 

6. 3-9699-00190-33-1 รศ. นายกฤช  สมนึก ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2551 
2547 

135 135 135 135 

7. 3-9599-00113-36-1 ผศ. นางสาวจันทกานต์ ทวีกุล ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Energy Technology) 
 
M.Eng. (Energy Technology) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 
 

2539 
 

2534 

135 135 135 135 
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ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

8. 3-9305-00726-04-0 ผศ. นายธีระยุทธ  หลีวิจิตร ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Energy Technology) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2543 
2538 

135 135 135 135 

9. 3-1009-05389-94-1 ผศ. นายชยุต  นันทดุสิต ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering) 
B.Eng. (Mechanical 
Engineering) 

Osaka University, Osaka, 
Japan 
Osaka University, Osaka, 
Japan 
Osaka University, Osaka, 
Japan 

2547 
 

2543 
 

2541 

135 135 135 135 

10. 3-1024-00880-98-4 ผศ. นายภาสกร เวสสะโกศล ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 
 

2544 
 

2533 

135 135 135 135 

11. 3-9401-00391-11-3 อาจารย์ นายฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Energy Technology) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
 

2539 
2536 

135 135 135 135 
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ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

12. 3-8604-00365-24-1 อาจารย์ นางสาวจีระภา  สุขแก้ว ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical and 
Aerospace Engineering) 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

University of California at 
Davis, California, USA 
Lehigh University, 
Pennsylvania, USA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2541 
 

2538 

135 135 135 135 

13. 3-9099-00022-54-4 อาจารย์ นายกิตตินันท์ มลิวรรณ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Fluid Mechanics) 
 
DEA. (Energétique et 
Transferts) 
Maîtrise (Méchanique) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
Paul Sabatier University, 
Toulouse, France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2544 
 

2543 
 

2539 

135 135 135 135 

14. 3-9299-00300-13-7 อาจารย์ นายสมชาย  แซ่อ้ึง ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanics and 
Energy) 
DEA. (Mécanique et 
Energétique) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Université Henri Poincaré 
Nancy, France 
Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
Lorraine, France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 

2545 
 
 

2541 

135 135 135 135 

15. 3-8013-00058-56-8 อาจารย์ นายปรมินทร์  เณรานนท์                             ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical and 
Systems Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) 

Newcastle University, Tyne 
and Wear, UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 

2550 
2546 

135 135 135 135 
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ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

16. 1-9503-00003-78-1 อาจารย์ นายมักตาร์  แวหะยี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2557 
2552 
2550 

135 135 135 135 

17. 1-8205-00038-25-3 อาจารย์ นางสาวจุฑามณี อุ๋ยสกุล ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

Harbin Engineering 
University, P.R. China 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
 

2555 
2552 

135 135 135 135 

18. 3-7606-00396-52-3 อาจารย์ นางสาวชลิตา  หิรัญสุข ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

M.Phil (Artificial Intelligence 
– Machine Learning) 
M.Sc. (Artificial Intelligence 
- Robotics) 
M.Sc. (Mechatronics & 
Optical Engineering) 
B.Eng. (Mechanical 
Engineering) 

University of Edinburgh, 
Scotland, UK 
University of Edinburgh, 
Scotland, UK 
Loughborough University, 
Loughborough, UK 
Imperial College, London, 
UK 

2550 
 

2541 
 

2540 
 

2539 

135 135 135 135 

19. 1-8399-00025-62-9 อาจารย์ นายสราวุธ  โกนสร้าง ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

135 135 135 135 

20. 1-9005-00022-49-6 อาจารย์ นายนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

135 135 135 135 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับการ 
ศึกษา 
ท่ีจบ 

หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

1. 3-9099-00194-89-2 อาจารย์ นายประศาสน์ สุบรรพวงศ์ ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
2526 

15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) เคารพกติกาของสังคม มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

(1)  อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
(2)  ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่

เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใตห้รืองานระบบราง 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
5) สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิง

วิศวกรรมได้ 
 

4.2 ช่วงเวลา  

แผนการศึกษาหลัก ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3  
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด ส าหรับแผนการศึกษาหลัก การฝึกงานจะต้อง
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  แผนการศึกษาสหกิจศึกษา การฝึกงานจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 960 
ช่ัวโมง 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวข้อโครงงานที่มีความน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล  โดยต้องเรียนรู้ทั้งการทบทวนเอกสาร  การเขียนข้อเสนอโครงการ และการด าเนินโครงการให้
แล้วเสร็จ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและการให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
โครงงาน รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การเขียนโปสเตอร์สรุปผลงาน และ
การน าเสนอผลงานด้วย 

 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) เคารพกติกาของสังคม มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

(1)  อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
(2)  ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่

เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
5) สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิง

วิศวกรรมได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

4-6 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 

1) อาจารย์หรือนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ก าหนดหัวข้อโครงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร โดยส่งเสรมิใหม้ีหวัข้อโครงงานที่เกีย่วข้องกับผูป้ระกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2) สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาท าโครงงาน 
3) จัดอบรมความรู้ความสามารถเพิ่มเติมให้นักศึกษาระหว่างการท าโครงงานในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น 

กระบวนการออกแบบ การสืบค้นและการวิเคราะห์สิทธิบัตรและบทความวิจัย การเขียนข้อเสนอ 
โครงการและรายงาน เทคนิคการน าเสนอ และการใช้เครื่องมือช่าง 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ให้ค าปรึกษาในรายละเอียด และติดตามการด าเนินงานของนักศึกษา 
ตลอดการด าเนินโครงการของนักศึกษา 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือกรรมการประเมินโครงงาน จะให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในแต่ละครั้งของ
การสอบประเมินความก้าวหน้า 

6) จัดกิจกรรมวันประกวดโครงงาน ให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผู้เรียนจากผลการด าเนินงานโครงงาน การน าเสนอรายงาน  และการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
3) คณะกรรมการรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 
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4) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
5) อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลที่
เก่ียวข้องกับภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้ 

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เน้นใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค 
2) ให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

3 โดยใช้โจทย์ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมหรือโจทย์วิจัย เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม 

3) จัดให้มีรายวิชา โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแก้โจทย์วิจัย หรือโจทย์จาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ รวมทั้งสามารถพัฒนา
ความสามารถในการน าเสนอข้อมูล     

4) เพิ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things, IoT) 
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) โรโบติกส์ 
(Robotics) เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม   

5) เพิ่มและปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดการ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการประกอบการ และรู้จักเครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาและวาง
แผนการผลิต 

PLO2:  ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลของภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้
หรืองานระบบราง 

 2.1 อธิบายความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างถูกต้อง 

 2.2 ประยุกต์ความรู้
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ในการแก้ไขปัญหาทาง
เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลที่
เก่ียวข้องกับภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้
หรืองานระบบราง 

2. สามารถสรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิศวกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในเชิง
วิศวกรรมได้ 

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซ่ึงมีกิจกรรมดังน้ี 
1) จัดให้มีรายวิชา โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแก้โจทย์วิจัย หรือโจทย์จากภาค
การเกษตรอย่างง่าย สามารถหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
และประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อเสนอทางแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถในการ

PLO5: สามารถวิเคราะห์และ
สรุปเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อการ
แก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในเชิง
วิศวกรรมได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ท างานเป็นทีมและความสามารถในการน าเสนอข้อมูลให้
เข้าใจได้ง่าย  

2) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ภาคสนาม และได้เรียนรู้วิธี และซึมซับ
บรรยากาศการท างานทางด้านวิศวกรรมในบรรยากาศจริง 

 



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  81 

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน  (ถ้ามี) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1:  เคารพกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

     

PLO2:  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

 2.1 อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไขปัญหา

ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

    

PLO3: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

     

PLO4: มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็นทีมบน
บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 

     

PLO5: สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิงวิศวกรรมได้ 
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มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ของ

องค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

1.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที ่ส าคัญ ทั ้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื ้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง เป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 

1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพมาสื ่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

 

1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื ่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้
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2. ความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ  การ

ใช้เทคโนโลยี 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

PLO1:  เคารพกติกาของสังคม มีความ
ซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หน่ึง 

             

PLO2:  ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในภาคใต้หรืองานระบบราง 

 2.1 อธิบายความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 

 2.2 ประยุกต์ความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไข
ปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่
เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบ
ราง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ  การ

ใช้เทคโนโลยี 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

PLO3: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  

PLO4: มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และ
สามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

        

PLO5: สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิง
วิศวกรรมได้ 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล 

PLO1:  เคารพกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หน่ึง 

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  
(Studio based learning) ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปน้ี 
1) ปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

และการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
4) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท า

ประโยชน์ต่อสังคม ผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของ
สาขาวิชาฯ 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมในห้องเรียน 

PLO2:  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

 2.1 อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไข

ปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Experiential learning) ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปน้ี 

1) เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
2) มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ 
 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งในเขตภาคใต้และ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่ืน 

2) มอบหมายงานโครงงานซ่ึงเป็นโจทย์ที่อาจารย์พัฒนาขึ้น
ร่วมกับอุตสาหกรรมหรือใช้โจทย์วิจัย 

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
4) ประเมินจากการน าเสนอประสบการณ์ทัวร์โรงงานโดย

ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา 
5) ประเมินสมรรถนะในการด าเนินโครงงานและรายงานผล

การด าเนินการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล 

PLO3: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) 

1) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
รวมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาและท าโครงงาน 

2) มอบหมายงานโครงงานซ่ึงเป็นโจทย์ที่อาจารย์พัฒนาขึ้น
ร่วมกับอุตสาหกรรมหรือใช้โจทย์วิจัย 

 

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
4) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการ

แก้ปัญหา 

PLO4: มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็น
ทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม
ต่อไปน้ี 

1) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงานและการท าโครงงาน 
2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรโดยเน้นการท างาน

เป็นกลุ่ม 

1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงานและโครงงาน 
2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นกลุ่มและความ

สม ่าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

PLO5: สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิงวิศวกรรมได้ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ

เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ใน

การแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 

            ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
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ยก
ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

001-102 ศาสตร์พระราชา
กับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2  ⚫            ⚫      ⚫           

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อน
มนุษย์ 

1  ⚫            ⚫      ⚫           

215-001 ประโยชน์เพื่อน
มนุษย์ 

1  ⚫            ⚫      ⚫           

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 

950-102 ชีวิตที่ดี 2  ⚫            ⚫      ⚫           

895-001 พลเมืองที่ดี 2  ⚫            ⚫      ⚫           

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 

001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ/สู่
ความเป็น
ผู้ประกอบการ  

1  ⚫            ⚫      ⚫           

สาระท่ี 4  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 

xxx-xxx การอยู่อย่างรู้เท่า
ทัน  
(บังคับจ านวน 2 

2  ⚫            ⚫      ⚫           



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  89 

รายวิชา 

จ า
นว

นห
น่ว

ยก
ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
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หน่วยกิต ให้เลือก
เรียนจากสาระที่
ก าหนด) 

xxx-xxx การรู้ดิจิทัล (บังคับ 
2 หน่วยกิต ให้
เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด) 

2  ⚫            ⚫      ⚫           

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

xxx-xxx การคิดเชิงระบบ 
(บังคับ 2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด) 

2  ⚫            ⚫      ⚫      ⚫     

xxx-xxx การคิดเชิงตรรกะ
และตัวเลข   
(บังคับ 2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด) 

2  ⚫            ⚫      ⚫      ⚫     

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 

890-xxx เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด 

2  ⚫            ⚫      ⚫           

890-xxx เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด 

2  ⚫            ⚫      ⚫           

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
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รายวิชา 
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ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
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xxx-xxx เลือกเรียนจาก
สาระที่ก าหนด 

2  ⚫            ⚫      ⚫           

รายวิชาเลือก 

xxx-xxx  บังคับ 6 หน่วยกิต 
เลือกตาม
ข้อก าหนดของศูนย์
ศึกษาทั่วไป  

6  ⚫            ⚫      ⚫           

หมวดวิชาเฉพาะ               
1) กลุ่มวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะทุกแผนการศึกษา                       

200-112 คณิตศาสตร์
พื้นฐานส าหรับ
วิศวกร 

3  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫      ⚫     

200-113  ฟิสิกส์พื้นฐาน
ส าหรับวิศวกร 

3  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫      ⚫     

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับ
วิศวกร  

2  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫      ⚫     

215-101 สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ 

2         ⚫                  ⚫    

215-201 สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 

2         ⚫                  ⚫    

215-202 ระเบียบวิธีค านวณ
เชิงตัวเลขส าหรับ
งานวิศวกรรม 

2         ⚫                  ⚫    

2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                             
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200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫    

200-115 พื้นฐานไฟฟ้า
ส าหรับงาน
วิศวกรรม 

3  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫    

200-116 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร   

3  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫    

200-117 เขียนแบบ
วิศวกรรมพื้นฐาน 

2  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫           

200-411 พื้นฐานระบบราง 3        ⚫                   ⚫    

215-102 แนะน า
วิศวกรรมเครื่องกล  

1  ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫    

215-103 เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

3   ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫   

215-121 กลศาสตร์
วิศวกรรม: 
สถิตยศาสตร์ 

2        ⚫                   ⚫    

215-221 กลศาสตร์
วิศวกรรม: 
พลศาสตร์ 

3        ⚫                   ⚫    

215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3        ⚫                   ⚫    

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรม
เทอร์โมฟลูอิดส์   

6        ⚫                   ⚫    



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  92 

รายวิชา 

จ า
นว

นห
น่ว

ยก
ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

215-241 เทคโนโลยียานยนต์   3         ⚫                   ⚫   

215-301  การจัดการและ
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม 

2         ⚫                   ⚫   

226-214 กระบวนการผลิต
พื้นฐาน 

2         ⚫                   ⚫   

237-111 วัสดุวิศวกรรม 3         ⚫                   ⚫   

3) กลุ่มวิชาชีพ     
วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอื่น ๆ 

215-211 โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
1  

2   ⚫      ⚫      ⚫      ⚫       ⚫   

215-311 โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

2   ⚫        ⚫      ⚫    ⚫       ⚫   

215-312 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

1   ⚫       ⚫     ⚫      ⚫       ⚫   

วิชาการออกแบบและหัวข้อพิเศษ 

215-203 กระบวนการผลิต 2         ⚫                   ⚫   

219-221 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
วิศวกรรม 

2         ⚫                   ⚫   
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219-322 วิทยาการหุ่นยนต์
และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3          ⚫                  ⚫   

วิชากลศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม 

215-251 เครื่องมือวัด 
เซนเซอร์ และ
อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

3          ⚫                  ⚫   

215-321 การสั่นสะเทือน
เชิงกล 

3          ⚫                  ⚫   

215-322 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

3          ⚫                  ⚫   

215-323 การออกแบบ
เครื่องจักร 

3          ⚫                  ⚫   

215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไฟฟ้า
ไฮบริด 

3         ⚫                      

215-351 ระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

3          ⚫                  ⚫   

วิชาความร้อนของไหล   

215-232 การถ่ายเทความ
ร้อน 

3          ⚫                  ⚫   

215-233 เครื่องจักรกลของ
ไหลและระบบท่อ 

3          ⚫                  ⚫   
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215-331 การท าความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

3          ⚫                  ⚫   

215-332 วิศวกรรมโรงจักร
และระบบความ
ร้อน 

3          ⚫                  ⚫   

วิชาเลือก 

215-411 โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
3 

2   ⚫        ⚫      ⚫    ⚫       ⚫   

215-400 สหกิจศึกษา 8   ⚫        ⚫      ⚫    ⚫       ⚫   

200-412 พลศาสตร์พาหนะ
ระบบราง 

3          ⚫                  ⚫   

200-413 ระบบขับเคลื่อน
รถไฟ 

3          ⚫                  ⚫   

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3          ⚫                  ⚫   

200-415 วัสดุและการขึ้นรูป
วัสดุที่ใช้ในระบบ
ราง 

3          ⚫                  ⚫   

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

215-421 การใช้งานตลับ
ลูกปืนลูกกลิ้งใน
เครื่องจักรกล 

3          ⚫           ⚫          
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215-422 แนะน าระเบียบวิธี
ไฟไนท์เอลลิเมนท์ 

3          ⚫           ⚫          

215-431 กังหันก๊าซและการ
ขับเคลื่อนอากาศ
ยาน 

3          ⚫           ⚫          

215-432 การประหยัด
พลังงาน 

3          ⚫                  ⚫   

215-433 การเผาไหม้ 3          ⚫                  ⚫   

215-434 พลังงาน
แสงอาทิตย์และ
พลังงานลม 

3          ⚫                  ⚫   

215-435 วิศวกรรมหม้อไอ
น ้า 

3          ⚫                  ⚫   

215-441 เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 

3          ⚫                  ⚫   

215-442 ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ทางด้าน
พลศาสตร์ยานยนต์ 

3          ⚫                  ⚫   

215-443 การจัดการพลังงาน
ในยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์
ไฮบริด 

3          ⚫                  ⚫   



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  96 

รายวิชา 

จ า
นว

นห
น่ว

ยก
ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

จ า
ได้

 

เข
้าใ

จ 

ใช
้เป็

น 

วิเ
คร

าะ
ห์ไ

ด้ 

ปร
ะเม

ินไ
ด้ 

สร้
าง

สร
รค

์ได้
 

215-491 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

1-3          ⚫                  ⚫   

215-492 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

1-3          ⚫                  ⚫   

215-493 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
3 

1-3          ⚫                  ⚫   

215-494 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
4 

1-3          ⚫                  ⚫   

215-495 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
5 

1-3          ⚫                  ⚫   

215-496 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
6 

1-3          ⚫                  ⚫   

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

219-220 ออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  

2   ⚫        ⚫      ⚫    ⚫       ⚫   

219-221 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

         ⚫                   ⚫   
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ส าหรับงาน
วิศวกรรม 

219-321 การออกแบบระบบ
เมคาทรอนิกส์  

3   ⚫        ⚫      ⚫    ⚫       ⚫   

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์
และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

          ⚫                  ⚫   

219-431 แนะน า
ระบบปฏิบัติการ
หุ่นยนต์ 

3          ⚫                  ⚫   

219-432 ระบบเรียนรู้
อัตโนมัติส าหรับ
งานระบบเมคาทรอ
นิกส์ 

3          ⚫                  ⚫   

219-433 การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์กับ
หุ่นยนต์ 

3          ⚫                  ⚫   

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3                               

200-415 วัสดุและการขึ้นรูป
วัสดุที่ใช้ในระบบ
ราง 

3                               

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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รายวิชา 

จ า
นว
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ิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
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200-416 วิศวกรรมธรณี
เทคนิคส าหรับการ
ขนส่งทางราง  

3          ⚫                  ⚫   

200-417 การออกแบบ
โครงสร้างสะพาน 

3          ⚫                  ⚫   

ฝึกงาน 
215-300 การฝึกงาน ≥ 

320 
ชม. 

  ⚫        ⚫      ⚫      ⚫     ⚫   
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ปีท่ี รายละเอียด 

1 1) สามารถอธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
2) สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมศาตร์ได้ 

2 1) สามารถอธิบายแนวทางแก้ปญัหาทางวิศวกรรมเครือ่งกลในเชิงทฤษฎีได้อย่างเป็นระบบ  
2) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สบืค้นข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ 
3) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3 1) สามารถออกแบบและสร้างช้ินงานเพื่อแก้ปญัหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
2) สามารถท างานเป็นทีมได ้
3) สามารถน าเสนอผลงานใหเ้ข้าใจได้ง่าย  
4) อธิบายความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้และเข้าใจองค์ความรู้สมัยใหม ่
5) สามารถอธิบายปัญหาทางเทคโนโลยเีครื่องจักรกลทีเ่กี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมในภาคใต้ 
4 1) สามารถผนวกองค์ความรูท้างวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรมหรอืแก้ปญัหาทางวิศวกรรมในด้านที่สนใจด้วยการค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบและ
มีวิจารณญาณ 

2) สามารถวิเคราะหป์ัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้ 

3) สามารถประเมินคุณค่าองค์ความรูท้างวิชาชีพวิศวกรรมเครือ่งกลได ้ 
4) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถท างานเป็นทีมได ้
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่า
กว่า 2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล ได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการวิชาการฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเพิ่มสมรรถนะการสอน

ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้าง
คร ูม ืออาชีพ การสอนแบบเชิงร ุก (Active learning) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์ของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการ
สอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

 

1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที ่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา 

หลักสูตร   การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

 

2. บัณฑิต 

1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 

 

3. นักศึกษา   

3.1 การรับนักศึกษา 

1) การรับนักศึกษา 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1) มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
3) มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียนขอ          

 นักศึกษา 
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4. อาจารย์   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2) มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
2) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น) 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

1) หนังสือ/ต ารา 
2) สื่อการเรียนรู้ 
3) ครุภัณฑ์ 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร   อยา่งน้อยปี
การศึกษาละสองคร้ัง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

    

(2) มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

    

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

    

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทีเ่ปดิสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสตูรปีที่ผา่นมา 

    

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

    

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

    

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในช้ันเรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   

1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กล

ยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในช้ันปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้  ( Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

ก. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กบัวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข. ตารางแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) กบัความรู้ คุณลักษณะของบุคคลและทักษะ (Knowledge, 
attitude and skill) 

ค. ตารางแสดงรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude/ Skill 
ง. แบบฟอร์มแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะทอ้นการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active learning) 
จ. ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน (Work integrated learning : WIL) 
ฉ. ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
ซ. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ. เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ญ. เอกสารเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ฎ. เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 
ฏ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ  
ฑ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
ฒ. ส าเนาหนงัสือรบัรองของสภาวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มสีภาวิชาชีพ) 
ณ. สัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ) 
ด. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรหรือคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
ก. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กบัวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

Vision (ระดับมหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไก
หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

    

Vision (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  
วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer "Smart PSU Engineers" 

    

Mission (ระดับมหาวิทยาลัย)     

1.  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

    

2.  สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

    

3.  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

    

Mission (คณะวิศวกรรมศาสตร์)     

1.  ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล     

2.  สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่
สากล 

    

3.  สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต     

4.  สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน      
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
 I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

    

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580)     

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และ
ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม สภาวิศวกร 

    

- คณาจารย์ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
- คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ 

    

ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน     

นักศึกษาปัจจุบัน     
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ภาคผนวก 
ข. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  กบั Knowledge/ Think/ Attitude/ Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge  
 

Think 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1: เคารพกติกาของสังคม มีความ
ซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หน่ึง 

K1: ความรู้ทางสังคม  
(Social literacy) 

K2: จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Professional ethics)  

T4: การคิดเชิงวิพากษ์   
(Critical thinking) 

T5: การคิดวิเคราะห์เพื่อ
แยกแยะ 
(Divergent thinking) 

T6: ความคิดเชิงปฏิบัติ 
(Implementable 
thinking) 

A4: มีแรงจูงใจจากภายใน  
(Intrinsic motivation) 

A8: ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
(Personal responsibility) 

A9: ไตร่ตรอง รอบคอบ 
(Reflective) 

S1: ทักษะการสื่อสาร 
(Communication skills) 

S6: ทักษะการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT skills) 

S9: ทักษะในการปฏิบัติงาน 
(Operation skills) 

 

PLO2:  ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลของภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมในภาคใต้หรือ
งานระบบราง 
2.1 อธิบายความรู้ทาง

วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 ประยุกต์ความรู้ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลในการ
แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับ

K3: คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับ
วิศวกร 
(Basic mathematics for 
engineer) 

K4: ฟสิิกสพ์ื้นฐานส าหรับวิศวกร 
(Basic physics for 
engineer) 

K5: เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 
(Basic chemistry for 
engineer) 

K6: พื้นฐานการออกแบบ  
(Design fundamental) 

T2: การคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อ
คัดเลือกและตัดสินใจ 
(Convergent thinking) 

T4: การคิดเชิงวิพากษ์   
(Critical thinking) 

T5: การคิดวิเคราะห์เพื่อ
แยกแยะ 
(Divergent thinking) 

T6: ความคิดเชิงปฏิบัติ 
(Implementable 
thinking) 

T8: การคิดทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical thinking) 

A4: มีแรงจูงใจจากภายใน  
(Intrinsic motivation) 

A7: ขยันหม่ันเพียร  
(Perseverance) 

A8: ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
(Personal responsibility) 

 

S4: ทักษะทางการทดลอง 
(Experimentation) 

S5: ทักษะการประดิษฐ์ 
(Fabrication skills) 

S7: ทักษะการพัฒนาต้นแบบ 
(Iterative prototyping)  

S9: ทักษะในการปฏิบัติงาน 
(Operation skills) 

S10: ทักษะการรวมระบบ 
(System integration) 

S11: ทักษะการปรับปรุง แก้ไข  
(Tinkering) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge  
 

Think 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้หรือ
งานระบบราง 

 

K7: ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital literacy) 

K8:  พื้นฐานทางความร้อนและ
ของไหล  
(Thermo-fluids 
fundamentals) 

K9: วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์
วัสดุ  
(Engineering materials 
and mechanics of 
materials) 

K10: อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม  
(Health safety and 
environment) 

K11:  เครื่องจักรกล  
(Machinery)  

K12:  ความร้อน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต์  
(Heat, cooling, and 
applied fluids) 

K13:  ระบบพลวัตและการควบคุม
อัตโนมัติ  

T9: การคิดเชิงพื้นที่ 
(Spatial thinking) 

T10: การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

T11: การคิดเชิงระบบ 
(System thinking) 

T12: การคิดเป็นภาพ 
(Visual thinking) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge  
 

Think 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

(Dynamic systems and 
automatics control) 

K14: ระบบทางกล และระบบอ่ืน 
ๆ (Mechanical and other 
systems) 

K16: เทคโนโลยีเครื่องจักรกลใน
ภาคการเกษตรและใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(Machinery technologies 
for agriculture and 
industry) 

K17: งานระบบราง 
(Railway systems) 

PLO3: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

K7: ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital literacy) 

K15: ความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
knowledge) 

T1: การคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical thinking) 

T2: การคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อ
คัดเลือกและตัดสินใจ 
(Convergent thinking) 

T3: การคิดเชิงสร้างสรรค์  
(Creative thinking) 

T4: การคิดเชิงวิพากษ์   
(Critical thinking) 

A2: สนใจใคร่รู้ 
(Curiosity) 

A4: มีแรงจูงใจจากภายใน  
(Intrinsic motivation) 

A9: ไตร่ตรอง รอบคอบ 
(Reflective) 

S5: ทักษะการประดิษฐ์ 
(Fabrication skills) 

S6: ทักษะการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT skills) 

S11: ทักษะการปรับปรุง แก้ไข  
(Tinkering) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge  
 

Think 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

T5: การคิดวิเคราะห์เพื่อ
แยกแยะ 
(Divergent thinking) 

PLO4: มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และ
สามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

K1: ความรู้ทางสังคม  
(Social literacy) 

K2: จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Professional ethics) 

K7: ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital literacy) 

 

T1: การคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical thinking) 

T2: การคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อ
คัดเลือกและตัดสินใจ 
(Convergent thinking) 

T3: การคิดเชิงสร้างสรรค์  
(Creative thinking) 

T4: การคิดเชิงวิพากษ์   
(Critical thinking) 

T7: การคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative thinking) 

A4: มีแรงจูงใจจากภายใน  
(Intrinsic motivation) 

 

S6: ทักษะการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT skills) 

S9: ทักษะในการปฏิบัติงาน 
(Operation skills) 

S10: ทักษะการรวมระบบ 
(System integration) 

S11: ทักษะการปรับปรุง แก้ไข  
(Tinkering) 

 
 
 

PLO5: สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิง
วิศวกรรมได้ 

K3: วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(Science for mechanical 
engineering) 

T1: การคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical thinking) 

T2: การคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อ
คัดเลือกและตัดสินใจ 
(Convergent thinking)  

T8: การคิดทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical thinking) 

T11: การคิดเชิงระบบ 
(System thinking) 

A9: ไตร่ตรอง รอบคอบ 
(Reflective) 

 

S1: ทักษะการสื่อสาร 
(Communication skills) 

S2: ทักษะในการสร้างและสื่อสาร
ด้วยแผนภูมิ 
(Diagramming skills) 

S3: การประมวณผลทาง
คณิตศาสตร์ร่วมในการ
ออกแบบ 
(Digital fabrication) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge  
 

Think 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

T12: การคิดเป็นภาพ 
(Visual thinking) 

S6: ทักษะการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT skills) 

S8: ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
(Numeracy skills) 

 
  



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 115 

ภาคผนวก 
ค. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge / Think / Attitude / Skill 
 

1.  กลุ่มวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ   

200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) K3 T1 T8 A4 A7 A8 S6 
200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   3((3)-0-6) K4 T1 T8 A4 A7 A8 S2 S6 S8 

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) K5 T1 T8 A4 A7 A8 S6 S8 

215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) K3 K14 T8 T10 A4 A7 A8 S2 S6 
215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) K3 K14 T8 T10 A4 A7 A8 S2 S6 S8 

215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 2((2)-0-4) K3 K4 K14 T8 T10 A4 A7 A8 S6 S8 

2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน     

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) K1 K2 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S1 S2 S3 S6 S8 S11 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) K3 K4 T1 T5 T8 S9  

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) K3 T2 T6 T8 T11 T12 A4 A7 A8 S10 S11 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) K2 K3 T1 T3 T5 T12 A2 A4 A8 S6 

215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) K1 K2 K10 K16 K17 A4 A7 A8 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) K2 K3 K6 K9 K11 K14 T1 T3 T5 T12 A2 A4 A7 A8 A9 S6 S7 S9 S10  

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 2((2)-0-4) K3 K9 K13 T1 T4 T5 A7 A8 A9 S1 S6 S10 S11 

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) K3 K9 K14 T1 T5 A2 A4 A7 S6 S8 
215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) K3 K9 A4 A7 A8 S6 S8 

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   6((6)-3-9) K3 K8 K12 T1 T4 T5 T8 T10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S6 S10 

215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 3((2)-3-4) K3 K8 K9 K14 K15 T6 T11 A4 A7 A8 S4 S5 S9 S10 S11 

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-4) K3 K15 T2 T5 T8 T10 A2 A4 A7 A8 S6 
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226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) K3 K8 K9 K11 K 12 T6 A4 A7 A8 S5 S7 S9 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) K3 K6 K8 K9 T4 T10 A4 A7 A8 S6 

200-411 พื้นฐานระบบราง 3((3)-0-6) K11 K14 T4 T5 T11 A4 A7 A8 S6 S8 
3. กลุ่มวิชาชีพ 
3.1 วิชาบังคับ 

 

215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2(0-6-0) K15 T1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S1 S2 S6   
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) K15 T1 T3 T5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S1 S2 S6 S8 S10 

215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-0) K3 K8 K9 K11 K12 K13 K14 T4 T10 A4 A7 A8 A9 S2 S8 S11 

215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) K3 K9 K11 T3 T5 T7 A4 A7 A8 S7  

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม  2((2)-3-4) K7 T8 T11 A4 A7 A8 S4 S6 S7 S8 S10 
215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3((3)-0-6) K7 K14 T2 T5 T8 T11 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S9 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 K6 K11 K13 K14 T1 T4 T5 A2 A3 A4 A5 A6 A8 S6 S8 

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) K3 K9 K14 T1 T5 A2 A4 A7 A8 A9 S6 S8 S10  
215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) K3 K8 K9 K14 T1 T5 A7 S8 

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) K2 K3 K6 K9 K11 K14 T1 T3 T5 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S9 S10 S11 

215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) K3 K8 K12 T1 T5 T8 T10 A4 A7 A8 S8 

215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ  3((3)-0-6) K3 K8 K12 T1 T4 T5 T8 T9 10 T11 T12 A4 A7 A8 A9 S3 S8 S10 S11 
215-331 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3((3)-0-6) K3 K6 K8 K10 K12 T1 T5 T6 T8 T9 T10 T11 T12 A4 A7 A8 S10 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 3((3)-0-6) K3 K8 K12 T1 T4 T5 T8 T9 10 T11 T12 A4 A7 A8 A9 S3 S8 S10 S11 

215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 3((3)-0-6) K 7 K11 K12 K13 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 

215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) K2 K3 K6 K8 K9 K11 K13 K14 T1 T5 A2 A4 A7 S8 S10 
3.2 วิชาเลือก  

215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) A4 A5 A6 A7 A8 A9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11 
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215-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) A4 A5 A6 A7 A8 A9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11 

215-421 การใช้งานตลับลูกปืนลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 3((3)-0-6) K2 K3 K9 K14 T1 T5 A2 A4 A7 A8 S6 S9 S10 S11  

215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3((2)-3-4) K6 K9 T4 T5 Tt8 T12 A4 A7 A8 S4 S10 
215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อนอากาศยาน 3((3)-0-6) K11 K9 K12 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 

215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6) K11 K9 K12 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 

215-433 การเผาไหม้ 3((3)-0-6) K11 K9 K12 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 
215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 3((3)-0-6) K3 K8 K12 T1 T3 T4 T5 A2 A4 A7 A8 A9 S6 S10 S11 

215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 3((3)-0-6) K2 K8 K10.K12 A2 A4 S6 S9 

215-441 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3((3)-0-6) K8 K11 K12 K13 K14 T5 T8 T10 A4 A7 A8 A9 S10 

215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 3((3)-0-6) K 7 K11 K12 K13 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 
215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด  3((3)-0-6) K 7 K11 K12 K13 K14 T4 T5 T6 T8 T10 T11 A2 A4 A7 A8 A9 S10 

215-491 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 

215-492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 

215-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 
215-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 

215-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 

215-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 1-3((x)-y-z) K14 T1 T4 T5 T6 T7 T10 A2 A4 A7 A8 S6 S7 S10 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  2((2)-4-0) K3 K6 K9 K11 K13 K14 K15 T1 T3 T5 A9 S1 S5 S6 S10 S11  

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม  2((2)-3-4) K2 K3 K7 K9 K14 T1 T4 T5 A1 A2 A4 A7 A8 A9 S1 S6 S7 S8 S10 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) K7 K13 K14 T1 T5 A7 A8 A9 S6 S7 S10 S11 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K6 K7 K11 K13 K14 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 
219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) K6 K7 K11 K13 K14 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 3((3)-0-6) K6 K7 K11 K13 K14 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 
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219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) K6 K7 K11 K13 K14 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 

200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) K11 K13 K14 K16 T1 T4 T8 A4 A7 A8 S6 S7 

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6) K9 K11 K13 K14 K16 T1 T3 T5 T8 T10 T11 A4 A7 A8 S6 S7 S10 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) K11 K13 K14 K17 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 

200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุที่ใช้ในระบบราง 3((3)-0-6) K6 K9 K11 K17 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 

200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการขนส่งทางราง 3((3)-0-6) K6 K9 K11 K17 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 
200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 3((3)-0-6) K6 K9 K11 K17 T5 T6 T8 T10 T11 T12 T13 A2 A4 A7 A8 S4 S5 S6 S7 S10 S11 

215-300 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง 

K1 K2 K7 K16 K17 A4 A5 A6 A7 A8 A9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 
S10 S11 
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ภาคผนวก 
ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร    41 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning) 41 รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวิชาท่ีไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)   0 รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ       0 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 71 รายวิชา      

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2((2)-0-4) - - - จัดแบบ blended learning 
ที่เน้น การคิดวิเคราะห์และใช้
สื่อเทคโนโลยี 
- เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบ
จริง 

50 
 
 

50 

- - 100  

215-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - - community-based 100 - - 100  

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ศึกษาจากบทเรียนออนไลน์ 

80 
 

- - 100  
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

- ฝึกปฏิบัต ิ 20 

895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด 

50 20 30 100  

950-102 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) - - Think-Pair-Share, Analysis, 
or reactions to videos, 
Analyze case studies, 
Problem-based learning 

70 - 30 100  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2) 40 - Team-based 40 - 20 100  

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้
ดิจิทัล (บังคับ) 

2((2)-0-4) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับรายวิชา
เลือกที่ลงทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาการคิด 2((2)-0-4) เชิงระบบ 

2((2)-0-4) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับรายวิชา
เลือกที่ลงทะเบียน 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
(บังคับ) 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
ภาษา และการสื่อสาร (บังคับ) 

2((2)-0-4) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับรายวิชา
เลือกที่ลงทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา 
สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

1((1)-0-2) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับรายวิชา
เลือกที่ลงทะเบียน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
เลือก  

2((2)-0-4) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับรายวิชา
เลือกที่ลงทะเบียน 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 20 - -Think-Pair-Share,  
- Team-based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided Practice) 
- Role-play 

30 - 50 100  

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4) 20 - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความค ิด เห ็น  (Think-Pair-
Share) 

30 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

- การฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนด (Guided practice) 
- Cooperative learning 

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 30 20 Team-based learning 10 10 30 100  

2.  กลุ่มวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ         

200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   3((3)-0-6) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) - - Case-based 50 - 50 100  

215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) - - Case-based 50 - 50 100  

215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลข
ส าหรับงานวิศวกรรม 

2((2)-0-4) - - Case-based 30 - 50 100  

3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน         

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงาน
วิศวกรรม 

3((2)-2-5) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

3((2)-2-5) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100 - 

200-411 พื้นฐานระบบราง 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100  

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100  

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 2((2)-0-4) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 3((2)-3-4) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม 

2((2)-0-4) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) - 20 Case-based, Team-based 20 10 50 100  

4. กลุ่มวิชาชีพ         



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 124 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

4.1 วิชาบังคับ 

215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2(0-6-0) 20 20 Case-based, Team-based 20 - 20 100  

215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 20 20 Case-based, Team-based 20 - 20 100  

215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-0) 20 20 Case-based, Team-based 20 - 20 100  

215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) - - Case-based 50 - 50 100  

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
วิศวกรรม  

2((2)-3-4) - 40 Case-based, Team-based 20 - 40 100  

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) - 40 Case-based, Team-based 20 - 40 100  
215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า

ไฮบริด 
3((3)-0-6) - - Case-based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) - - Case-based 50 - 50 100  
215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบ

ท่อ  
3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-331 การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ 

3((3)-0-6) - 25 Case-based 25 - 50 100  

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความ
ร้อน 

3((3)-0-6) - 25 Case-based 25 - 50 100  

4.2 วชิาเลือก         
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) 100 - - - - - 100  

215-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) 100 - - - - - 100  

215-421 การใช้งานตลับลูกปืนลูกกลิ้งใน
เครื่องจักรกล 

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิ
เมนท์ 

3((2)-3-4) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อน
อากาศยาน 

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6) - 30 Case-based, Team-based 20 - 50 100  

215-433 การเผาไหม้ 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

ลม 
3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
215-441 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้าน
พลศาสตร์ยานยนต์ 

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์
ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด  

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-491 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1  

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-492 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-493 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 3 

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

215-494 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 4 

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-495 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 5 

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

215-496 หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 6 

1-3((x)-y-z) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อ
แข่งขัน  

2((2)-4-0) 40 20 Case-based, Team-based 20 - 20 100  

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
วิศวกรรม  

2((2)-3-4) - 40 Case-based, Team-based 20 - 40 100  

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ

ปัญญาประดิษฐ์ 
3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 40 15 Case-based, Team-based 15 - 30 100  

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรับงาน
ระบบเมคาทรอนิกส์ 

3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวมร้อย
ละ 100 

Project-
based 

learning 

Problem-
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น  
Case-based, team-based, scenario-

based 
Social 

engagement 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์
กับหุ่นยนต์ 

3((3)-0-6) 40 15 Case-based, Team-based 15 - 30 100  

200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6) 30 20 Case-based, Team-based 20 - 30 100  

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) - 25 Case-based 25 - 50 100  
200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุที่ใช้ใน

ระบบราง 
3((3)-0-6) - 25 Case-based 25 - 50 100  

200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการ
ขนส่งทางราง 

3((3)-0-6) - - - - - - -  

200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 3((3)-0-6) - - - - - - -  

215-300 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง 

100 - - - - - 100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต
ทฤษฎี  และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร 

 



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 129 

ภาคผนวก 
จ. ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 

จ านวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                104  หน่วยกิต 
จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)                           59  หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   57  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ติดตามพฤติกรรม

การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงานจริง
ภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎี 

2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน             
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงาน

วิศวกรรม 
3((2)-2-5) - - - - - - -  - 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

3((2)-2-5) - - - - - - -  - 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) - - - - - - - - 

226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) - - - - - - -  - 

3. กลุ่มวิชาชีพ    
3.1 วิชาบังคับ 

         

215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2(0-6-0)  - - - - - -  - 

215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0)  - - - - - -  - 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-0) - - - - - - -  - 

219-221
  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรม  

2((2)-3-4) - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ติดตามพฤติกรรม

การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงานจริง
ภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎี 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3((3)-0-6) - - - - - - -  - 

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6)  - - - - - - - - 
215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์

ไฟฟ้าไฮบริด 
3((3)-0-6) - - - - - - -  - 

215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-233 เครื่องจักรกลของไหลและ
ระบบท่อ  

3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-331 การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ 

3((3)-0-6) - - - - - - - - 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบ
ความร้อน 

3((3)-0-6) - - - - - - - - 

3.2 วิชาเลือก          

215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) - - - - - - -  - 

215-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) - -  - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ติดตามพฤติกรรม

การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงานจริง
ภายหลังส าเร็จ
การเรียนทฤษฎี 

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อ
แข่งขัน  

2((2)-4-0) - - - - - - -  - 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรม  

2((2)-3-4) - - - - - - - - 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์ 

3((2)-3-4) - - - - - - -  - 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3((3)-0-6) - - - - - - - - 

200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6) - - - - - - - - 

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) - - - - - - -  - 

200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุที่ใช้ใน
ระบบราง 

3((3)-0-6) - - - - - - -  - 

215-300 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง 

- - - - -  - - - 

สรุปจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ  ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)           3  รายวิชา 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร         
  สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่ 
  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171  
  หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ฉ. ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 
  

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 
            Module : Engineering 
            Thermofluids 
(หมายเหตุ - ชุดวิชาน้ีเหมาะส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
บุคคลทั่วไปซ่ึงต้องการทบทวนหรือเรียนรู้
เพิ่มเติมในหัวข้อที่เก่ียวกับเทอร์โมฟลูอิดส์ 
โดยเน้ือหาของชุดวิชาน้ีเหมาะส าหรับผู้ที่
ท างานในสถานประกอบการทั่วไปซ่ึงใช้
ระบบหม้อก าเนิดไอน ้า โรงไฟฟ้า บริษัท
รับเหมางานระบบท่อ และบริษัทรับเหมา
งานระบบปรับอากาศ เป็นอาทิ) 

6((4)-4-10) สมบัติของของไหล ความ
ดันและการวัด  แรงกระท าต่อ
วัตถุในของไหล การไหลแบบ
ต่าง ๆ การไหลในท่อและการ
วัดอัตราการไหล จลนศาสตร์
ของการไหล แนะน าการ
วิเคราะห์การไหลขั้นสูง กฎข้อที่
หน่ึงและสองของอุณหพล
ศาสตร์ ฟังก์ชันเชิงอุณหพล
ศาสตร์และการประยุกต์ งาน
และความร้อน  สมบัติทางอุณ
หพลศาสตร์ของสาร การ
วิเคราะห์พลังงานของระบบ กล
จักรความร้อนและเครื่องท า
ความเย็น  สัมพันธภาพของ
คุณสมบัติของสาร กระบวนการ
ปรับอากาศ ปฏิบัติการเบื้องต้น
ของการไหลและอุณหพล
ศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ตาม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึง
พัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็น
ฐาน 

1)  เคารพกติกาของสังคม มี
ความรับผิดชอบ 
2) อธิบายความรู้ทางเทอร์โม
ฟลูอิดสไ์ด้อย่างถูกต้อง 
3) ประยุกต์ความรู้ทางเทอร์โม
ฟลูอิดสใ์นการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้
อย่างมีวิจารณญาณ 
5) มีความเป็นผู้น า กล้า
แสดงออก และสามารถท างาน
เป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1) ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีและการ
ค านวณทางเทอร์โมฟลูอิดส์จาก
สื่อการสอนผ่านทางระบบ
ออนไลน์ 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยและทบทวนเน้ือหาใน
ชั้นเรียน 
3) ท างานเป็นกลุ่มเพื่อระดม
ความคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้
โจทย์จากภาคการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรม 
4) ลงปฏิบัติการในหัวข้อที่
เก่ียวกับเทอร์โมฟลูอิดส์และ
เขียนรายงานปฏิบัติการอย่าง
ย่อส่งอาจารย์ผู้สอน 
5) จัดสอบย่อยตามความ
เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การท างานและการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน 
2) ประเมินด้วยการสอบ 
3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานและรายงาน 

4) ประเมินจากการลง
ปฏิบัติการและรายงาน
ปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 
ช. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร  

1) ชื่อ- สกุล อาจารย์สราวุธ  โกนสร้าง 
 

- ภาระงานสอนเดิมในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
216-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 
216-352  ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
216-400 สหกจิศึกษา 
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
217-312  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม 

 

- ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพฒันาที ่
 ยั่งยืน 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-323 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
215-400 สหกจิศึกษา 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบังานวิศวกรรม 

 

- ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
วารสารระดับนานาชาติ 

1) Gonsrang, S., & Kasper, R. (2018). Optimisation-Based Power Management System for 
an Electric Vehicle with a Hybrid Energy Storage System. International Journal of 
Automotive and Mechanical Engineering, 15(4), pp. 5729-5747.  
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การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  
1) S. Gonsrang and R. Kasper, “A Calculably Efficient Power Management System for Use 

in a Battery/Supercapacitor Electric Car with a Range Extender,” in 13th  Magdeburger 
Maschinenbau-Tage, Magdeburg, 2017, 84-93 
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2) ชื่อ- สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก 
 

- ภาระงานสอนเดิมในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-667 เช้ือเพลิงชีวภาพ 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 

- ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-231 กลศาสตร์ของไหล 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-400 สหกจิศึกษา 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 

 

- ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
วารสารระดับนานาชาติ 

1) Somnuk, K., Soysuwan, N. and Prateepchaikul, G. 2 0 2 0 .  Optimizing three-step 
production of methyl ester from palm fatty acid distillate: A response surface 
methodology approach. Biofuels. 11 : 351-360. 

2) Somnuk, K., Eawlex, P., Thawornprasert, J. and Prateepchaikul, G. 2020. High intensity 
ultrasound assisted transesterification of espresso coffee oil methyl ester: Optimization 
through response surface methodology approach. International Journal of Chemical 
Engineering and Applications. 11 : 48–52. 

3) Pongraktham, K. and Somnuk, K. 2020 .  Effect of length-to-diameter ratio of mixing 
elements for methyl ester production process. Academic Journal Uttraradit Rajabhat 
University Science and Technology (For local development). 15 : 79-91. July 28, 2020 

 

การประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 

1) Phanyusoh, D. and Somnuk, K. 2017. Optimization of ethyl ester production from palm 
fatty acid distillate using single-step esterification process: A response surface 
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methodology. In Proceedings of the 13 th Conference On Energy Network of Thailand 
(E-NETT), 31 May – 2 June 2017, Chiang Mai, Thailand, pp. 1099-1105. July 28, 2020 

2) Intaprom, N., Somnuk, K. and Prateepchaikul, G. 2017. Improving the stability of water-
in-diesel emulsions using probe-type ultrasonic irradiation. In Proceedings of the 10th 
Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-10), 29, 30 November – 
1 December 2017, Pattalung, Thailand, pp. 143-151. (FC019) 

3) Legwiriyakul, A., Maliwan, K. and Somnuk, K. 2018 .  Emissions and Consumption of 
Emulsified Fuel (Diesel-  Water - Biodiesel) in Agricultural Diesel Engine. In Proceedings 
of the 14 th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT), 13 -15  June 2018 , 
Rayong, Thailand, pp. 740-744. 
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3) ชื่อ- สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 
 

- ภาระงานสอนเดิมในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
215-406  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
216-111  เขียนแบบวิศวกรรม 1 
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-400 สหกจิศึกษา 

 

- ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพฒันาที ่
 ยั่งยืน 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-400 สหกจิศึกษา 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 

 

- ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
วารสารระดับนานาชาติ 

1) Juntakan Taweekun, Theerayut Leevijit, Mas Fawzi, Shahrul Azmir Osman, Fathul Hakim 
Zulkifli and Muammar Mukhsin. 2020.  "Energy Consumption and Emissions of Diesel-
CNG Dual Fuel Engine at High Load Operation". International Journal of Integrated 
Engineering, 12 (2) : 253-260 

2) Thanansak Theppaya, Poonsuk Prasertsan, Tanawat Sriruksa, Theerayut Leevijit and 
Suteera Prasertsan. 2 0 1 9 .  " Appropriate mixing speeds of Rushton turbine for 
biohydrogen production from palm oil mill effluent in a continuous stirred tankreactor". 
Energy, 2019 (179) : 823-830 

3) Theerayut Leevijit, Gumpon Prateepchaikul, Kittinan Maliwan, Pongsakorns Thephsorn, 
Taweesak Kattiyawan and Suppakit Eiadtrong. 2 0 1 9 .  " Preparation, important fuel 
properties, and comparative use of un-preheated palm fatty acid distillate-diesel 
blends in a single cylinder diesel engine". Renewable Energy, 134 : 1089-1098 
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4) ชื่อ- สกุล ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 
 

- ภาระงานสอนเดิมในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
216-400 สหกจิศึกษา 
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-478 การบ ารุงรักษาแบริ่งลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-314  การออกแบบเครื่องกล 1 
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
216-462 พลังงานหมุนเวียน 
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 

 

- ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-400 สหกจิศึกษา 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
215-421 การใช้งานตลบัลกูปืนลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 
215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลงังานลม 

 

- ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
วารสารระดับนานาชาติ 

1) Saengsikhiao, P., Taweekun, J., Maliwan, K., Sae-Ung, S., & Theppaya, T. (2020). 
Investigation and analysis of R463A as an alternative refrigerant to R404A with lower 
global warming potential. Energies, 13(6) doi:10.3390/en13061514 

2) Srirugsa, T., Prasertsan, S., Theppaya, T., Leevijit, T., & Prasertsan, P. (2019). Appropriate 
mixing speeds of rushton turbine for biohydrogen production from palm oil mill 
effluent in a continuous stirred tank reactor. Energy, 179, 823-830.  
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3) Hanifarianty, S., Theppaya, T., Nuntadusit, C., & Wae-Hayee, M. (2018). The effect of 
ventilation hole number on flow behavior and heat transfer of rotary drum dryer. 
Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 46(1), 62-72. 

 

การประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 

1) Hanifarianty, S., Legwiriyakul, A., Alimalbari, A., Nuntadusit, C., Theppaya, T., & Wae-
Hayee, M. (2018). The development of rotary drum dryer for palm fruit sterilization. 
Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
297(1) doi:10.1088/1757-899X/297/1/012031 

2) Hanifarianty, S., Legwiriyakul, A., Alimalbari, A., Nuntadusit, C., Theppaya, T., & Wae-
Hayee, M. (2018). A rotary drum dryer for palm sterilization: Preliminary study of flow 
and heat transfer using CFD. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 297(1) doi:10.1088/1757-899X/297/1/012030 

3) S. Eiadtrong, T. Leevijit, S.Srewaradachpisal, K. Maliwan, T.Theppaya and G. 
Prateepchaikul. Phase behavior and important fuel properties of dieselpalm fatty acid 
distillate-anhydrous ethanol blends. AEC0011. The 8th TSME International Conference 
on Mechanical Engineering 12-15 December 2017. p.47. 
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5) ชื่อ- สกุล ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ  
 

- ภาระงานสอนเดิมในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
215-274 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลข ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-478 การบ ารุงรักษาแบริ่งลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
216-274 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล 
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-342 กลศาสตร์ของไหล 2 
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 

 

- ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรบังานวิศวกรรม 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-231 กลศาสตร์ของไหล 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-400 สหกจิศึกษา 
215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
215-421 การใช้งานตลบัลกูปืนลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 

 

- ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
วารสารระดับนานาชาติ 

1) P. Saengsikhiao, J. Taweekun, K. Maliwan, S. Sae-Ung, T. Theppaya, Investigation and 
analysis of R463A as an alternative refrigerant to R404A with lower global warming 
potential, Energies, Volume 13 (2020) doi:10.3390/en13061514 

2) S. Eiadtronga, K. Maliwan, G. Prateepchaikula, T. Kattiyawan, P. Thephsorn, T. Leevijita, 
Preparation, important fuel properties, and comparative use of un-preheated palm 
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fatty acid distillate-diesel blends in a single cylinder diesel, Renewable Energy, Volume 
134 (2018), pp 1089–1098 

3) N. Kaewchoothong, K. Maliwan, K. Takeishi, C. Nuntadusit, Effect of rotation number on 
flow and heat transfer characteristics in serpentine passage with ribbed walls, Journal 
of Mechanical Science and Technology, Volume 32 (2018), pp 4461-4471 

 

การประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 

1) Lateh, Hafnee, Juntakan Taweekun, Kittinan Maliwan, Zainal A.Z. Alauddin, and 
Sukritthira Rattanawilai. “Catalytic Treatment of Biomass Tar Models over Upgraded Y-
Zeolite Via Microwave Irradiation.” International Conference on Mechanical and 
Manufacturing Engineering 2018 (July 16-17, 2018): 1-6. 

2) Legwiriyakul, Apichet, Kittinan Maliwan, and Krit Somnuk. “Emissions and Consumption 
of Emulsified Fuel (Diesel - Water - Biodiesel) in Agricultural Diesel Engine.” The 14 th 
Conference On Energy Network of Thailand 2018 (June 13-15, 2018): 740-744. 

3) N. Kaewchoothong, K. Maliwan and C. Nuntadusit , 2017, Numerical simulations on flow 
and heat transfer in ribbed two-pass square channels under rotational effects, 
International Conference on Computational Fluid Dynamics in Research & Industry 
(CFDRI), 3rd-4th August 2017, Songkhla, Thailand, 1-9. 
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ภาคผนวก 
ซ. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 1 
ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 

1) “ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” แก้ไขเป็น “ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ” ควรเน้นให้ถึง
การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ  

 
 
 
 
 แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเปลี่ยนข้อความ “ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ” เป็น “ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ”  

2) วัตถุประสงค์ ควรมีเรื่องของคุณภาพและการสร้าง
แนวคิดใหม่ 

 ไม่ปรับแก้ เน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเน้นเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง นักศึกษาจะได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ และทักษะการ
สร้างแนวคิดใหม่ผ่านกระบวนการท างานในรายวิชา 215-411  
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 และวิชา 215-400 สหกิจศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เห็นควรแก้ไข  
 ควรเปิดโอกาศให้ผู้สาขาอ่ืนส าเร็จการศึกษาเข้ามาเรียนใน
ในสาขาน้ี 

 
 
 แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มชุดวิชา 
215-231  ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   6((4)-4-10) 
             Module : Engineering Thermofluids 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจ
สามารถเลือกเรียนในแผนกลุ่มสาระน้ีได้ หากคุณสมบัติผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3. หลักสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เห็นควรแก้ไข 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรมีวิชาที่แนะน าเก่ียวกับกฎหมาย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 เน้ือหาที่เก่ียวกับกฎหมายทั่วไปในวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกลมีกล่าวถึงในรายวิชา 215-102 แนะน า
วิศวกรรมเครื่องกล 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  เหมาะสม 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  เหมาะสม 

 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา  
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เหมาะสม 

5. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 

 

6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ี ยด
เน้ือหาวิชา 
 เห็นควรแก้ไข 

1) วิชา 215-232 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม การหา
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ควรเพิ่มเติมเป็น การหา
ค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และแสดงสภาวะใน
ไดอะแกรม 

2) วิชา 215-232 การถ่ายเทความร้อน ควรมีหัวข้อที่
กล่าวถึงการเกิด Modes ทาง Heat 

3) วิชา หัวข้อพิเศษ ควรเป็นการพิจารณาเปิดโดย
สาขาวิชาฯ เอง ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาระดับคณะฯ 

4) อ่ืน ๆ ควรมีวิชาต่อไปน้ี ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
- วิชาที ่ เก ี ่ยวกับพลังงานชีวมวล และระบบ 

Hybrid  
 
 
 
 

- วิชาที่เก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- วิชาที่เก่ียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 
 
 
 แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และควบรวมรายวิชาดังกล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของ 215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 
 
 
 แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 เห็นด้วย แต่ไม่ปรับแก้ เพราะเป็นกระบวนการพิจารณา
ปกติ 
 
 หลักสูตรเปิดวิชาทางด้านพลังงานจ านวนมากอยู่แล้ว แต่
หากมีนักศึกษาจ านวนมากสนใจหัวข้อดังกล่าว สามารถร้อง
ขอให้หลักสูตรพิจารณาเปิดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมได้ 
โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะฯ 
 
 
 มีเน้ือหาส่วนน้ีแล้วตามสมควรในรายวิชา 215-102 
แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล และในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
 
 มีการแนะน าเน้ือหาส่วนในวิชา  215-332 วิศวกรรม
โรงจักรและระบบความร้อน 

7. ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข  
 ควรมีวิชาที่เก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 
 มีเน้ือหาส่วนน้ีแล้วตามสมควรในรายวิชา 215-102 
แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล และในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

9. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แผนกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรควรพัฒนาให้ถึงระดับวิเคราะห์ได้ มิเช่นน้ันจะเป็น 
เพียงใช้เป็นเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงไม่เพียงพอ 

 ปรับแก้บางส่วนตามความเหมาะสม โดยในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบในระดับ “วิเคราะห์ได้” และ
ระดับที่สูงขึ้น มีในวิชาต่าง ๆ ของชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 และราย
วิชาชีพ แยกตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรแล้วตาม
ความเหมาะสม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 2 
คุณดุสิต เพชรสุทธิ์ 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ชัดเจน และก าหนดแนวทางไว้
แล้ว 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 ขอเพิ่มเติมในส่วนของผู้เข้าศึกษา เนื่องจากวัตถุประสงค์
ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสากล ซึ่งภาษาอังกฤษมี
ความจ าเป็นอย่างมาก เห็นว่าก่อนนักศึกษาจบควรให้ทดสอบ
จากหน่วยงานสากล เช่น IELTS TOEIC TOEFL เป็นต้น 

 
 
 นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ Tell me more เพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามประกาศคณะฯ 

3. หลักสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 เห็นควรแก้ไข 
 หมวดศึกษาทั่วไปควรเน้นหัวข้อการรู้ดิจิทัลและภาษาและ
การสื่อสาร โดยอาจเพิ่มขึ้นอย่างละ 2 หน่วยกิต แล้วอาจจะ
ลดความเป ็นพลเมืองกับวิชาเล ือกลง  นอกจากนี ้ควรให้
นักศึกษาทุกคนได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
เพราะโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ ๆ  เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว บัณฑิตที ่จบใป อาจจะต้องใช้หลักและทักษะการ
แก้ปัญหาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน 

 
 
 
 
 ไม่ปร ับแก้ เนื ่องจากรายวิชาที ่ก  าหนดไว้ในหลักสูตร
ครอบคลุมหัวข้อการรู ้ด ิจิทัลและภาษาและการสื่อสารแล้ว 
ทั้งน้ีนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
การสืบค ้นข ้อมูลอย ่างมีว ิจารณญาณจากเร ียนรายว ิชา 
กระบวนการท  างานในรายว ิ ชา  215-411  โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 3 และวิชา 215-400 สหกิจศึกษา 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 

 
 

5. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ปี 4 จ านวนหน่วยกิตน้อย หากเป็นไปได้ควรให้นักศึกษา
เพ ิ ่มว ิชาเร ียน ทางด ้านกฎหมาย หล ักความปลอดภัย 
มาตรฐาน ทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยและต่างประเทศ 

 หลักสูตรฯ เปิดโอกาศให้นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชา
เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ 

6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ี ยด
เน้ือหาวิชา 
 เหมาะสม 

 

7. ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 
 เห็นควรเพิ่มการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
 
 
 หลักสูตรฯ จะก าหนดให้ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และจูงใจให้อาจารย์ผู้สอนสอนเป็นภาษาอังกฤษ
มากขึ้น  

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ควรจัดให้มีการเรียนการสอน online ในบางวิชา ในกรณี
ที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนหรือไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ 

 
 หลักสูตรฯ จะจูงใจให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมสื่อการสอน
แบบ online ให้มากขึ้น ประยุกต์เทคนิคการสอนแบบ 
Flipped classroom เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียน
ได้ด้วยตนเอง และเปิดโอกาศให้ซักถามและท าแบบฝึกหัดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ตามความเหมาะสม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 3 
รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข 

 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 รับ นศ. สายสามัญมีการคัดเลือกตามระบบกลางของ 
ทปอ. 

 

3. หลักสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 โครงสร้างอยู่ในเกณฑ์เน้ือหาทันสมัย 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 

 

5. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 

 

6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ี ยด
เน้ือหาวิชา 
 เหมาะสม 
 มีความครอบคลุมเหมาะสม 

 

7. ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 มีการเรียงล าดับเน้ือหาเหมาะสมกับล าดับการเรียนรู้ 

 

8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 เหมาะสม 
 มีความสอดคล้องตรงกัน 

 

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเนื ้อหาได้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการสอนในเนื้อหาที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับ Industry 4.0, AI และ IoT (รวมถ ึงระบบ 
Network)  ซ ึ ่ ง ม ี ค ว ามส  า ค ั ญก ั บ การออกแบบระบบ 
Mechatronics นอกจากน้ียังมีการเรียนการสอนตั้งแต่เน้ือหา
พื ้นฐานด้าน Machine Design การท า simulation รวมถึง
การเรียนการสอนด้าน Business และ Entrepreneurship  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 4 
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 อาจเป็นโอกาศให้กลุ่มนักเรียนหรือผู ้ที่ส าเร็จการศึกษา
แล้วลงทะเบียนเรียนเก็บเป็น Credit bank ไว้ได้ 

 

3. หลักสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 เหมาะสม 

1) หมวดวิชาเลือก 8  หน่วยกิต โดยแผนการศึกษา
ระบบราง ยังไม่สะท้อนความโดดเด ่นหร ือความ
เชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

 
 
 

2) วิชา 200-414 และ 200-415 ในหมวดเสรีสรุปว่า
บังคับให้เร ียนหรือไม่ ควรเอาออกซึ ่งค าอธิบาย
ข้างต้นชัดเจนแล้วว่าเลือกวิชาใด ๆ ก็ได้ 

 

 
 
 
  
ปรับแก้ โดยน าแผนการศึกษาระบบรางออกจากหลักสูตร แต่
ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาระบบรางได้
ตามความสนใจ โดยรายวิชาระบบรางที่อยู่ในหลักสูตรมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็ง รอบรู้ ทางด้านวิชาการและทักษะจ าเป็นของ
งานระบบรางในภาพรวมให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างโอกาศในการ
ท างานที่หลากหลาย 
 ปรับแก้ตามค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
 เห็นควรแก้ไข 
 ควรมีแผนการศึกษา 2 แผนคือ แผนหลัก กับ แผนสหกิจ
ศึกษา โดยแผนหลักสามารถเลือกเร ียนวิชาเล ือกได ้ เป็น
วิศวกรรมเครื่องกล งานระบบราง หรือวิศวกรรมเมคาทรอ
นิกส์ เป็นต้น 
 

 
 
 ปรับแก้ตามค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

5. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เห็นควรแก้ไข 
 แผนการศึกษาระบบรางสามารถเรียนสหกิจศ ึกษาได้
หรือไม่ ควรส่งเสริมสหกิจให้มาก 
 

 
 
 
 ปรับแก้ โดยน าแผนการศึกษาระบบรางออกจากหลักสูตร 
แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาระบบราง
ได้อย่างเสรี ดังน้ันผู้เรียนจึงสามารถเลือกแผนการศึกษาสหกิจ
ศึกษาพร้อมกับเลือกเรียนรายวิชาระบบรางได้ตามความสนใจ 
อย่างไรก็ดีหากผู้เรียนต้องการเลือกเรียนวิชาชีพในกลุ่มวิชา
เลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครบทั้ง 4 
วิชา ก็อาจจะต้องวางแผนลงวิชาในกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ
เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในเวลา 4 ปีการศึกษา 

6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ี ยด
เน้ือหาวิชา 
 เหมาะสม 

 

7. ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ/ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แผนการศึกษาระบบรางควรรวมกับแผนหลัก และให้
แบ่งกลุ่มวิชาให้ชัดเจนแทน 

 
 ปรับแก้ตามค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 เหมาะสม 
 หลายวิชาความสามารถควรอยู ่ในขั ้นวิเคราะห์ได้และ
ประเมินได้ 

 
 
  
 ปรับแก้บางส่วนตามความเหมาะสม โดยในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบในระดับ “วิเคราะห์ได้” และ
ระดับที่สูงขึ้น มีในวิชาต่าง ๆ ของชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 และราย
วิชาชีพ แยกตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรแล้วตาม
ความเหมาะสม 

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1) หัวข้อ 2.9 การจัดการเรียนการสอนโดยก าหนด
เป้าหมายเช่น สอนเป็น WIL >10% ฝึกสหกิจศึกษา  
>70% เป็น Active จะเป็นการบังคับหลักสูตรหรือไม่ 
ซ่ึงอาจจะน ามาเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินการหลักสูตร 
โดยไม่ต้องก าหนดเป้าหมายในเล่มหลักสูตร 

2) ควรส่งเสริมให้มีวิชาที่มุ่งเน้น Idea creation น าไปสู่ 
Eng. Design และสร้างให้เกิดInnovation ซ่ึงจะตอบ
โจทย์ Thailand 4.0 ได้ 

 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี หลักสูตรฯ ต้องมีทิศทาง
เดียวกันกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 ไม่ปรับแก้ เน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเน้นเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นต่อการท างานในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง นักศึกษาจะได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ และทักษะการ
สร้างแนวคิดใหม่ผ่านกระบวนการท างานในรายวิชา 215-411  
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 และวิชา 215-400 สหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก 
ฌ. เอกสารเปรยีบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มี

คุณภาพและคุณธรรม มีความรอบรู้ทั้งพื้นฐานและการประยุกต์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล  สามารถเรียนรู้ วิจัยและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถประกอบ
วิชาชีพวิศวกรร่วมกับบุคลากรในอาชีพอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ปรัชญา 
ห ล ั ก ส ู ต ร ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณธรรม ซ่ึง
สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร ื ่องกล โดยจัดการเร ียนการสอนตามแนวทาง 
Conceive design implement and operating หร ื อ  CDIO 
(CDIO-based education framework) ใ ช ้ โ จทย ์ จ า ก ภ า ค
การเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเน้นภาคใต้เป็นหลัก
หรือโจทย์จากงานระบบรางมาเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและบูรณาการความรู ้เชิงทฤษฎีและ
ท ักษะทางว ิ ชาช ีพจากการฝ ึ กปฏิ บ ั ต ิ  (Work integrated 
learning: WIL)   

2. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
หลักสูตรนี ้สามารถตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงทางด้าน

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร 
และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

2. ความส าคัญหลักการและเหตุผล 
หลักสูตรน้ีจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ส าคัญสองฝ่าย คือ  ผู ้ใช้บัณฑิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร (Council of Engineers 
Thailand) ซึ ่งเป็นองค์กรวิชาชีพมีหน้าที ่รับรองปริญญาตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8(3)  หลักสูตรมุ่ง
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก  ใช้โจทย์ทางวิศวกรรมจากภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม หรือโจทย์จากงานระบบรางเป็น
ฐานในการเรียนรู้ เน้นบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการตามกรอบของ
สภาวิศวกร และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ อาทิ วิศวกรรมระบบราง ยาน
ยนต ์ ไฟฟ ้าสม ัยใหม ่  เพ ื ่อตอบสนองต ่อการพ ัฒนากลุ่ ม
อ ุตสาหกรรม S-curve ใหม ่  ตามย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนา
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ดังน้ันหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลน้ีถือเป็นเครื่องมืออัน
ทรงประสิทธิภาพส าหรับผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ซึ่งเพียบพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และ

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อ
สังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต และเสียสละ 

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื ่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

3)  ม ีความใฝ ่รู้ ในองค ์ความร ู ้และเทคโนโลย ีท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตน
มีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ  

4) มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหาร
จัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน  

5) มีความสามารถในการติดต่อสื ่อสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื ่อสาร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ 
สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) ดังน้ี  
1) เคารพกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

(1)  อธิบายความรู ้ทางวิศวกรรมเครื ่องกลได้อย่าง
ถูกต้อง 

(2) ประยุกต์ความรู ้ทางวิศวกรรมเครื ่องกลในการ
แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใต้หรืองานระบบราง 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าความรู้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4) มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และสามารถท างานเป็น
ทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 

5) สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในเชิงวิศวกรรมได้ 
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ภาคผนวก 
ญ. เอกสารเปรยีบเทียบหลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 4 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต  เพื่อนมนุษย์  
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ 2((2)-0-4) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  ยั่งยืน  
 พื้นฐาน  388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 215-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหา-    
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และให้เลือกภาษา  สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 5 หน่วยกิต 
ใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกจ านวนไม่น้อย   950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)  
กว่า 3 หน่วยกิต   895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

    
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ 2 หน่วยกิต 001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ/สู่ความเป็น 1((1)-0-2) 
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3)  ผู้ประกอบการ  
xxx-xxx พลศึกษา 1(x-y-z)    
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้

ดิจิทัล 
4  หน่วยกิต 

874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 3(3-0-6) การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  2  หน่วยกิต 
 การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 2((2)-0-4) 
   200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
- วิชาเลือก 4 หน่วยกิต  (เปิด เทอม 2)  

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาทางมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่ 142-121 โลกแห่งอนาคต* 2((2)-0-4) 
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 472-115 ฉันต้องรอด* 2((2)-0-4) 
หน่วยกิต  และจะต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษาที่เปิด  *จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า 1    
หน่วยกิต การรู้ดิจิทัล   2  หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
- วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุค 2((2)-0-4) 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรม    ดิจิตัล (เปิด เทอม 2)  
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 คอมพิวเตอร์  142-225 ปัจจัยที่ 5* 2((2)-0-4) 
   472-113 ดาบสองคม* 2((2)-0-4) 
วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี  3 หน่วยกิต  *จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทาง 3(3-0-6)   
 ปัญญา  สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง  4  หน่วยกิต 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6)  ตรรกะและตัวเลข 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) การคิดเชิงระบบ  2  หน่วยกิต   
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
   315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
   895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
   895-012 การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
   142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์* 2((2)-0-4) 
   472-114 กบนอกกะลา* 2((2)-0-4) 
   200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ 2((2)-0-4) 
    *จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
      
   การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
   315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
   895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
   142-129 คิดไปข้างหน้า* 2((2)-0-4) 
   472-118 เงินในกระเป๋า* 2((2)-0-4) 
    *จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
      
   สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  4  หน่วยกิต 
    ส าหรับหลักสูตรปกติ  
   890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
   890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
   890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
   890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
   (หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ ทางด้าน ภาษา 
    อังกฤษของนักศึกษา) 
      
    ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ  
   142-117 การเขียนขั้นเทพ 2((2)-0-4) 
   142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและ- 2((2)-0-4) 
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    พูด  
   142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและ 2((2)-0-4) 
    เขียน  
   142-215 การพูดในที่สาธารณะ 2((2)-0-4) 
    (หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพของ 
    นักศึกษา โดยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
    ภาษาแม่ หรือมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษในระดับ 
    ดมีาก หรือมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า 
    สูงเกินเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนเรียน 
    รายวิชา 142-215 การพูดในที่สาธารณะ (Public 
    Speaking) และ 142-117 การเขียนขั้นเทพ  
    (Advanced Writing) แทนรายวิชาบังคับ) 
      
   สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2  หน่วยกิต 
   เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
   895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
   895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
   895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
   895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
   895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
   895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
   895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
   895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
   895-028 การวาดเส้น 1((1)-0-2) 
   895-030 ว่ายน ้า 1((1)-0-2) 
   895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
   895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
   895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
   895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
   895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
   895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
   895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
   895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
   895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
   340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
   061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
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   472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 1((1)-0-2) 
   472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 1((1)-0-2) 
   142-234 โลกสวย* 1((1)-0-2) 
   142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
   142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 1((1)-0-2) 
   142-137 ใคร ๆ ก็วาดได้* 1((1)-0-2) 
   142-138 มนต์รักเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
   142-139 ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
   142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 1((1)-0-2) 
      

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 14 หน่วยกิต 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร   3((3)-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 3(3-0-6) 200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) 
324-103 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) 
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
332-103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 215-202 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลข 2((2)-0-4) 
332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)  ส าหรับงานวิศวกรรม  
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-2-1)    
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-2-1)    
      
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 43 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 40 หน่วยกิต 
200-101 แนะน าวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องเรียนรายวิชา ต่อไปนี้ เป็นจ านวน 
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-0) 40 หน่วยกิต  
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
211-221 หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 ไฟฟ้า  200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3((2)-2-5) 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม  1 3(2-3-4)  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
216-201 เทคโนโลยียานยนต์ 1 3(2-3-4) 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 200-411 พื้นฐานระบบราง 3((3)-0-6) 
216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) 
216-222 กลศาสตร์วัสดุ  3(3-0-6) 215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) 
216-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 2((2)-0-4) 
216-241            กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
216-274 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ 3(3-0-6) 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) 
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 วิศวกรรมเครื่องกล  215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) 
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 3((2)-3-4) 
225-251 สถิติวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์ 2((2)-0-4) 
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน 2(1-3-2)  วิศวกรรม  
238-230 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) 
   237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
      
3) กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาชีพ 50 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ 37 หน่วยกิต - บังคับ  42 หน่วยกิต 
วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืน ๆ     4 หน่วยกิต วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืน ๆ 5 หน่วยกิต 
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2(0-6-0) 
216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-0) 
      
วิชาการออกแบบและหัวข้อพิเศษ 9  หน่วยกิต วิชาการออกแบบและหัวข้อพิเศษ 7  หน่วยกิต 
216-313 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) 
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6) 219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  2((2)-3-4) 
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  3(2-3-4)  วิศวกรรม  
 วิศวกรรม  219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ 3((3)-0-6) 
    ปัญญาประดิษฐ์  
      
วิชากลศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม 9  หน่วยกิต วิชากลศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม  18  หน่วยกิต 
216-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และ 3((3)-0-6) 
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
  215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) 
  215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) 
  215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
   ไฮบริด  
  215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) 
     
วิชาความร้อนของไหล     15 หน่วยกิต วิชาความร้อนของไหล   12  หน่วยกิต 
216-332            อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
216-333 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบ  3((3)-0-6) 
216-342 กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6)  ท่อ  
216-434 วิศวกรรมโรงจักร 3(3-0-6) 215-331 การท าความเย็นและการปรับ 3((3)-0-6) 
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216-437 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6)  อากาศ  
   215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความ 3((3)-0-6) 
    ร้อน  
      

- วิชาเลือก  8 หน่วยกิต - วิชาเลือก 8  หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2   (1) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาหลัก ต้องเรียนรายวิชา  

ทางเลือกคือ 1. ทางเลือกปกติ ต่อไปน้ี จ านวน 2 หน่วยกิต 
    2. ทางเลือกสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษา 215-411 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) 
เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่สาขาวิชาฯ  (2) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาหลัก ต้องเลือกเรียนวิชา  
เห็นว่าเหมาะสม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษา เลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิชาเลือกในงานระบบราง  
จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 30 ชั่วโมง) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือจาก 
ทางเลือกปกติ นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 2  รายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหาร 
หน่วยกิต หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสมดังที่แสดงไว้แต่นับได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  1 2(0-6-0) (3) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ต้องเรียนรายวิชา 
และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขา ต่อไปน้ี จ านวน 8 หน่วยกิต  
วิศวกรรมเครื่องกล  หรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  

215-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) 

ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเห็นว่าเหมาะสมดังที่แสดงไว้แต่นับได้   
ไม่เกิน 3หน่วยกิต    
     
วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
216-343 ก าลังของไหลและพีแอลซี 3(3-0-6) 215-421 การใช้งานตลับลูกปืนลูกกลิ้งใน 3((3)-0-6) 
216-402 เทคโนโลยียานยนต์ 2 3(2-3-4)  เครื่องจักรกล  
216-403 เครื่องมือวัด 3(2-3-4) 215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิ 3((2)-3-4) 
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2 3(2-3-4)  เมนท์  
216-426 กลศาสตร์การแตกหัก 3(3-0-6) 215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อน 3((3)-0-6) 
216-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)  อากาศยาน  
216-436 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อนอากาศ 3(3-0-6) 215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6) 
 ยาน  215-433 การเผาไหม้ 3((3)-0-6) 
216-462 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน 3((3)-0-6) 
    ลม  
216-463 การประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 3((3)-0-6) 
216-465 การเผาไหม้ 3(3-0-6) 215-441 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3((3)-0-6) 
216-475 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3(2-3-4) 215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้าน 3((3)-0-6) 
216-476 วิศวกรรมยาง 3(3-0-6)  พลศาสตร์ยานยนต์  
216-477 วิศวกรรมระบบล้อเลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์  3((3)-0-6) 
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216-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1-3(x-y-z)  ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด  
216-482 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1-3(x-y-z) 215-491 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  1-3((x)-y-z) 
216-483 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1-3(x-y-z) 215-492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1-3((x)-y-z) 
216-484 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 1-3(x-y-z) 215-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 1-3((x)-y-z) 
216-485 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 1-3(x-y-z) 215-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 1-3((x)-y-z) 
216-486 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 1-3(x-y-z) 215-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 1-3((x)-y-z) 
   215-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 1-3((x)-y-z) 
      
วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อ  2((2)-4-0) 
    แข่งขัน  
   219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 2((2)-3-4) 
    วิศวกรรม  
   219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) 
   219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ 3((3)-0-6) 
    ปัญญาประดิษฐ์  
   219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
   219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรับงาน 3((3)-0-6) 
    ระบบเมคาทรอนิกส์  
   219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับ 3((3)-0-6) 
    หุ่นยนต์  
      
   วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) 
   200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6) 
   200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) 
   200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุที่ใช้ใน 3((3)-0-6) 
    ระบบราง  
      
   วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการ 3((3)-0-6) 
    ขนส่งทางราง  
   200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 3((3)-0-6) 
      
วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต    
225-441 การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกรและ 3(3-0-6)    
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 การเป็นผู้ประกอบการ     
ทางเลือกสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้     
จ านวน 8 หน่วยกิต     
216-400 สหกิจศึกษา 8(0-40-0)    
      

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีรายวิชาใดที่  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน 
ไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตรให้สามารถเลือกนับเป็นรายวิชาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนครบตามหน่วยกิตที่ก าหนด ทั้งน้ี 
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ รายวิชาใดที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเป็น 
   รายวิชาในหมวดน้ีได้ 
   (หมายเหตุ : นักศึกษาที่สนใจงานระบบราง สามารถเลือกเรียน

วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาชีพ จากรายวิชาเลือกในงานระบบราง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงเลือกจากรายวิชาเลือกในงานระบบราง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่
เรียนผ่านรายวิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีสิทธ์ิได้รับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
วิชางานระบบรางซ่ึงออกให้โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะมอบประกาศนียบัตรฯ ให้เม่ือ
นักศึกษายื่นส าเร็จการศึกษาแล้วตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ
การศึกษาตลอดชีวิต ) 

     
ง.  ฝึกงาน (ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ)  ง.  ฝึกงาน  
216-305       การฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า  215-300 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า  
  320 ชั่วโมง   320 ชั่วโมง 
      

   การเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระ/Module  
   ผู ้สนใจความรู ้ทางวิศวกรรมเครื ่องกลทั ้งท ี ่เป็นและไม่เป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถเลือกในแผนกลุ่ม
สาระได ้ โดยต ้องเป ็นผู ้ม ีความร ู ้ด ้านวิทยาศาสตร ์ไม ่ต  ่ ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การท างานใน
อุตสาหกรรมหรือด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1 ปี (หรือผู้สนใจที่มี
คุณสมบัติอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) โดย
ผู้สนใจเรียนในแผนกลุ่มสาระ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาแผนอ่ืน



มคอ.2 

สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 159 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
ได้ โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระที่สนใจ ซ่ึงมีกลุ่มสาระทั้งหมด 
1 กลุ่มสาระ ดังน้ี 

   โดยผู้สนใจเรียนในแผนกลุ่มสาระ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษา
แผนอ่ืนได้ โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระที่สนใจ ซ่ึงมีกลุ่มสาระ
ทั้งหมด 1 กลุ่มสาระ ดังน้ี 

   กลุ่มความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6  หน่วยกิต 
   215-221 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) 
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ตารางสรุปรายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

322-171  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 200-112  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ 3((3)-0-6) 
 วิศวกร 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

322-172  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 215-100  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 3(3-0-6) 215-201  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

332-103  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 200-113  ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

332-104  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
332-113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-2-1) - ยกเลิกรายวิชา 

332-114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-2-1) - ยกเลิกรายวิชา 
324-103  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 200-114  เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

325-103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) - ยกเลิกรายวิชา 

- 215-202  ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลข 2((2)-0-4) 
 ส าหรับงานวิศวกรรม  

วิชาเปิดใหม่ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

200-101 แนะน าวิศวกรรมศาสตร ์ 1(1-0-2) 200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 1(0-3-0) 
และ 
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรับงาน 3((2)-2-5) 
 วิศวกรรม 

ปรับชิ่อและให้เป็นรายวิชาบรรยาย
และปฏิบัติการรวมกัน 

211-221 หลักการเบ้ืองต้นของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 ไฟฟ้า 

- ยกเลิกรายวิชา 

216-111 เขียนแบบวิศวกรรม  1 3(2-3-4) 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-201 เทคโนโลยียานยนต ์1 3(2-3-4) 215-241 เทคโนโลยียานยนต ์ 3((2)-3-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-222 กลศาสตร์วัสดุ  3(3-0-6) 215-222 กลศาสตร์วัสด ุ 3((3)-0-6) ปรับเนื้อหารายวิชา 
216-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 215-231 ชุดวิชาวศิวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) ปรับเนื้อหารายวิชาและน าไปควบ

รวมเป็นชุดวิชา 215-231 ชุดวิชา
วิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 

216-241  กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) - ปรับเนื้อหารายวิชาและน าไปควบ
รวมเป็นชุดวิชา 215-231 ชุดวิชา
วิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 

216-274 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ 3(3-0-6) 
 วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับชื่อรายวิชาเป็น 215-202 
ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ
งานวิศวกรรม ปรับปรุงเนื้อหา และ
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
225-251 สถิติวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถติยศาสตร ์2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน 2(1-3-2) 226-214 กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 2((1)-3-2) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 215-301  การจัดการและเศรษฐศาสตร ์ 2((2)-0-4) 
  วิศวกรรม 

วิชาใหม่ 

238-230 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 237-111  วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 200-411  พ้ืนฐานระบบราง 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
- 200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3((2)-2-5) 

 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
ปรับชื่อและเนื้อหาจากรายวิชา 240-
101 แนะน าการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

- 215-102 แนะน าวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) วิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพ (วิชาบังคับ) 
216-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-0) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) - ยกเลิกรายวิชา 

216-408 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 215-311 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-313 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) ปรับเนื้อหารายวิชา 

216-314 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6) 215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  3(2-3-4) 
 วิศวกรรม 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 2((2)-3-4) 
 วิศวกรรม 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6)  

216-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา น าเนื้อหาไปควบรวม
กับชุดวิชา 215-231 ชุดวิชา
วิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 

216-333 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-342 กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา น าเนื้อหาไปควบรวม
กับชุดวิชา 215-231 ชุดวิชา
วิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 

216-434 วิศวกรรมโรงจักร 3(3-0-6) 215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความ 3((3)-0-6) 
 ร้อน 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-437 การท าความเย็นและการ 3(3-0-6) 
 ปรับอากาศ 

215-331 การท าความเย็นและการ 3((3)-0-6) 
 ปรับอากาศ 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 215-211 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 1  2(0-6-0) ปรับชื่อและเนื้อหาจากรายวิชา 216-
407 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 1 

 215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และ 3((3)-0-6)
 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

วิชาใหม่ 

 219-322 วิทยาการหุ่นยนตแ์ละ 3((3)-0-6)
 ปัญญาประดิษฐ์ 

วิชาใหม่ 

 215-233 เครื่องจักรกลของไหลและ 3((3)-0-6) 
 ระบบท่อ 

วิชาใหม่ 

 215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
 ไฮบริด 

วิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชาชีพ (วิชาเลือก) 

216-407 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-0) - ปรับชื่อรายวิชาเป็น 215-211 
โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 1 
ปรับปรุงเนื้อหา และเปลี่ยนไปอยู่ใน
กลุ่มวิชาชีพ (วิชาบังคับ) 

- 215-411 โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0)  

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

216-343 ก าลังของไหลและพีแอลซี 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
216-402 เทคโนโลยียานยนต ์2 3(2-3-4) - ยกเลิกรายวิชา น าเนื้อหาไปควบรวม

กับรายวิชา 215-241
 เทคโนโลยียานยนต ์

216-403 เครื่องมือวัด 3(2-3-4) - ยกเลิกรายวิชา น าเนื้อหาไปควบรวม
กับรายวิชา  215-251 เครื่องมือวัด 
เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง  

216-415 การออกแบบเครื่องกล 2 3(2-3-4) - ยกเลิกรายวิชา 

216-426 กลศาสตร์การแตกหัก 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
216-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 215-441 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-436 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อน 3(3-0-6) 
 อากาศยาน 

215-431 กังหันก๊าซและการขับเคลื่อน 3((3)-0-6) 
 อากาศยาน 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-462 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 215-434 พลังงานแสงอาทติย์และ 3((3)-0-6) 
 พลังงานลม 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-463 การประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 215-421 การใช้งานตลับลูกปืนลูกกลิ้งใน 3((3)-0-6) 
 เครื่องจักรกล  

วิชาเปิดใหม่ 

- 215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม่ 

216-465 การเผาไหม้ 3(3-0-6) 215-433 การเผาไหม้ 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-475 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3(2-3-4) 215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนท์ 3((2)-3-4) 
 เอลลิเมนท์ 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-476 วิศวกรรมยาง 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
216-477 วิศวกรรมระบบล้อเล่ือนรถไฟ 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 

- 215-442 ทฤษฏีและการประยุกต์ทางด้าน 3((3)-0-6) 
 พลศาสตร์ยานยนต ์

วิชาเปิดใหม่ 

- 215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์  3((3)-0-6) 
 ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด  

วิชาเปิดใหม่ 

216-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 1 

215-491 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 1 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-482 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 2 

215-492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 2 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-483 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 3 

215-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 3 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
216-484 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 4 

215-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 4 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-485 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 5 

215-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 5 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-486 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3(x-y-z) 
 เครื่องกล 6 

215-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1-3((x)-y-z) 
 เครื่องกล 6 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์

- 219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2((2)-4-0) 
 เพ่ือแข่งขัน 

วิชาเปิดใหม่ 

- 219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 2((2)-3-4) 
 วิศวกรรม 

ปรับชื่อและเนื้อหาจากรายวิชา 217-
312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งาน 

- 219-222 ก าลังของไหลและพีแอลซี 3((3)-0-6) ยกเลิกรายวิชา 

217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4) 219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 219-322 วิทยาการหุ่นยนตแ์ละ 3((3)-0-6) 
 ปัญญาประดิษฐ์ 

วิชาเปิดใหม่ 

- 219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม่ 

- 219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส าหรับ 3((3)-0-6) 
 งานระบบเมคาทรอนิกส์ 

วิชาเปิดใหม่ 

- 219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 กับหุ่นยนต์  

วิชาเปิดใหม่ 

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- 200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม่ 
- 200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6 วิชาเปิดใหม่ 

- 200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม่ 
- 200-415 วัสดุและการขึ้นรูปวัสดทุี่ใช้ใน 3((3)-0-6)

 ระบบราง 
วิชาเปิดใหม่ 

วิชาเลือกในงานระบบ รางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
- 200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการ 3(3-0-6) 

 ขนส่งทางราง  
วิชาเปิดใหม่ 

- 200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน 3(3-0-6) วิชาเปิดใหม่ 

วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

225-441 การจัดการธุรกิจส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 และการเป็นผู้ประกอบการ  

- ยกเลิกรายวิชา 

วิชาเลือกส าหรับสหกจิศึกษา 

217-400 สหกิจศึกษา  8(0-40-0) 215-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) ปรับชื่อ หน่วยกิตฝึกปฏิบัติและ
เนื้อหารายวิชา 
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ภาคผนวก 
ฎ. เอกสารเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาท่ี มคอ.1 ก าหนด 

1. องค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
1) องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์และการจ าลอง (Applied Mathematics, Computer, 

and Simulations) 
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) 
3 ) องค ์ความรู ้ท ี ่ เก ี ่ยวเน ื ่องก ับอุณหศาสตร ์และกลศาสตร์ของไหล ( Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) 
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment) 

 

2. มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2553 ประกอบด้วย 
เน้ือหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

พื้นฐานการออกแบบ         200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงาน
วิศวกรรม 

         200-116 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

         200-117 เขียนแบบวิศวกรรม
พื้นฐาน 

         215-102 แนะน า
วิศวกรรมเครื่องกล 

         215-103 เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

         215-203 กระบวนการผลิต 
         215-211 โครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
         215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 
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เน้ือหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

         226-214 กระบวนการผลิต
พื้นฐาน 

         215-301 การจัดการและ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

         215-311 โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

         200-411 พื้นฐานระบบราง 

วัสดุวิศวกรรม และ
กลศาสตร์ 

        215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: 
สถิตยศาสตร์ 

         215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: 
พลศาสตร์ 

         215-222 กลศาสตร์วัสดุ 
         215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
         215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
         200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบ

ราง 
         200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 
         237-111 วัสดุวิศวกรรม 
         215-422 แนะน าระเบียบวิธีไฟ

ไนท์เอลลิเมนท์ 
         215-312 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องจักรกล และการ
ออกแบบ 

        215-323 การออกแบบเครื่องจักร 

         215-341 ยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 

         215-421 การใช้งานตลับลูกปืน
ลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 

         215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์
ทางด้านพลศาสตร์ยาน
ยนต์ 

         200-416 วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ส าหรับการขนส่งทางราง
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เน้ือหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

         200-417 การออกแบบโครงสร้าง
สะพาน 

2. กลุ่มความรู้ด้านอุณพลศาสตร์ (Thermal science and fluid mechanics) 

พื้นฐานทางความร้อน
และของไหล 

        215-231 ชุดวิชาวิศวกรรมเทอร์โม
ฟลูอิดส์ 

         215-232 การถ่ายเทความร้อน 

ความร้อน ความเย็น 
และของไหลประยุกต์ 

        215-233 เครื่องจักรกลของไหล
และระบบท่อ  

         215-331 การท าความเย็นและ
การปรับอากาศ 

         215-332 วิศวกรรมโรงจักรและ
ระบบความร้อน 

         215-431 กังหันก๊าซและการ
ขับเคลื่อนอากาศยาน 

         215-432 การประหยัดพลังงาน 
         215-433 การเผาไหม้ 
         215-434 พลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานลม 
         215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้า 
         215-441 เครื่องยนต์สันดาป

ภายใน 

3. กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and control) 

ความรู้ทางดิจิทัล 
และเทคโนโลยี 

        215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ 
และอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

         219-220 ออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน 

         219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิศวกรรม 

         219-321 การออกแบบระบบเมคา
ทรอนิกส์ 

         219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

         219-431 แนะน าระบบปฏิบัติการ
หุ่นยนต์ 
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เน้ือหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

         219-433 การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์กับ
หุ่นยนต์ 

ระบบพลวัตและการ
ควบคุมอัตโนมัติ 

        215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

         215-443 การจัดการพลังงานใน
ยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไฮบริด  

         219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ
ส าหรับงานระบบเมคา
ทรอนิกส์ 

         200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 
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ภาคผนวก 
ฏ. เอกสารเปรยีบเทียบโครงสรา้งหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑข์องสภาวิชาชีพ  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ขั้นต ่าของ 
สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
2559 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
2564 

(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ≥ 30 30 30 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

≥ 84 109 
 

21 
 

43 
45 
37 
8 

104 
 

14 
 

40 
50 
42 
8 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥ 6 6 6 

รวม 120 149 140 
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ภาคผนวก 
ฑ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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