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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก
ไมมี

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
B.Eng. (Mechatronics Engineering)

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
; หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ หลักสูตร …… ป
5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ
; หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางปฏิบัติการ
5.2 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุง มาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส พ.ศ. 2553
; ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 13(3/2559) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
; ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 378(8/2559)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559
; เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถทํางานกับหนวยงานหรือบริษัทตาง ๆ โดยเฉพาะกับหนวยงานที่มีเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม และกระบวนการผลิตอัตโนมัติสมัยใหม เชน วิศวกรในระบบการผลิต โดยเฉพาะการผลิต
อัตโนมัติเนนการวิเคราะห ออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่
เปนเทคโนโลยีทางดานเมคาทรอนิกสอีกทั้งบัณฑิตสามารถเขารวมทํางานกับองคกรที่มีการวิจัยและพัฒนาหรือ
ศึกษาตอในสาขาวิศวกรรมหุนยนต วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
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นายปรมินทร เณรานนท

ชื่อ – สกุล

นางสาวชลิตา หิรญ
ั สุข

นางสาวจีระภา สุขแกว

สาขาวิชา

Mechanical and Systems
Engineering
วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟา
วศ.บ.
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
M.Phil
Artificial Intelligence –
Machine Learning
Artificial Intelligence –
M.Sc.
Robotics
Mechatronics & Optical
M.Sc
Engineering
B.Eng. Hons 2:1 Mechanical Engineering
Ph.D.
Mechanical Engineering
M.Sc.
Mechanical Engineering
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
Ph.D.
Mechanical and Aerospace
Engineering
M.Sc.
Mechanical Engineering
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Ph.D.
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อาจารย

รอง
นายพฤทธิกร สมิตไมตรี
ศาสตราจารย

อาจารย

รอง
นายไพโรจน คีรีรตั น
ศาสตราจารย

อาจารย

1

2

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ลําดับ
ที่

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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2541
2538

2539
2547
2543
2539
2547

Imperial College
University of Kentucky, USA.
Vanderbilt University, Nashville TN, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of California at Davis
Lehigh University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2540

2550

University of Edinburgh
Loughborough University

2550
2546
2528
2523
2550

ป พ.ศ.
2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Edinburgh

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Newcastle University
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่
มุงเนนการสรางสังคมคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู คือ การสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพื่อมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ปรับปรุงระบบการผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน และใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาของภาครัฐ
ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทํา ใหระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว นับไดวาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและสรางรายไดหลักใหกับประเทศ และอุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบชิ้นสวนรถยนต มีการขยายตัวและขยายฐานการผลิตใหครอบคลุมและทันตอความตองการของผูบริโภค
และจําเปนตองวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดวยการแขงขันที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนมีความ
ตองการวิศวกรที่มีความรูความสามารถ มีทักษะ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการวิจัย และเทคโนโลยีขั้นสูง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สงผลตอ การพัฒนาในวิศวกรรมสาขา
อื่น ๆ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบของหลักสูตรเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปจจัยภายนอกทางสังคมและวัฒนธรรม เชน ปญหาสังคมตาง ๆ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
อิทธิพลทางวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู ปจจัยดานขาวสารขอมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม มีความสําคัญใน
การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรนี้ เพื่ อ สร างสั งคมที่ รูเท าทัน และปรับ ตั ว ให อ ยู รว มในสั งคมไดอ ย างเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงมากที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
สั ง คมยุ ค สื่ อ สารไร พ รมแดน การใช เทคโนโลยี อ ย า งเหมาะสม อย า งเป น ธรรม ทั้ งคอมพิ ว เตอร เครื อข า ย
อินเทอรเน็ต เฉพาะอยางยิ่งเครือขายอินเทอรเน็ตที่ใชงานดานสังคม (ตัวอยางเชน เฟสบุค) ไดกลายเปนชองทาง
ในการสื่อสารที่ทุกคนเขาถึงไดอยางเสมอภาค แตการใชเทคโนโลยีเกินความพอดีอาจนําไปสูการนําไปใชในทางที่
ผิ ด ทํ าให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมไทยเป น อย างมาก ดั งนั้ น การปรั บ ปรุงหลั กสู ต รนี้ จ ะ
คํานึงถึงความจําเปนในการใชเทคโนโลยีตางๆ อยางมีความเปนมืออาชีพ ใหความสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อไดบณ
ั ฑิตชวยชี้นําและเปนพลังขับเคลื่อนใหสังคมมีพัฒนาการอยางยั่งยืนสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สงผลตอการพัฒนาในวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ดวยเหตุนี้ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส ซึ่ง
เปนศาสตรใหมที่พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานจากวิศวกรรมเครื่องกล จึงมุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และอิเล็กทรอนิกส เพื่อประดิษฐกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล ใหมีประสิทธิภาพสูง และสะดวกตอการใชงาน ดวย
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เหตุ นี้ ห ลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2559 สาขาวิช าวิศวกรรมเมคาทรอนิ กส เน น การปรั บ เพิ่ ม ความรู ดานการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมตารางคํานวณสําหรับงานวิศวกรรม ซอฟแวร
สําหรับจําลองสถานการณและออกแบบ โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ เปนตน มีการเพิ่มรายวิ ชาโปรแกรมเมเบิล
ลอจิ กคอนโทรลเลอร ซึ่งเป น อุป กรณ ที่ สํ าคัญ และใชกัน อย างกวางขวางในระบบควบคุ มอัต โนมัติ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกทั้งใหเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระเบียบสภาวิศวกร วาดวยรายวิชาและเนื้อหาวิชา ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาและการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให
ทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนไปตามความตองการของผูใชงานวิศวกร และประเทศ
ที่กําลั งมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม รวมทั้งให เปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบสภาวิศวกร วาดวยรายวิชาและเนื้อหาวิชาที่สภาวิศวกร จะ
ใหการรับรองปริญญา และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม โดยในหลักสูตรปรับปรุง ไดบรรจุ
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจ ตลอดถึงไดปรับปรุง
วิชาที่มีป ฏิบั ติการเพื่อให นั กศึกษามีทักษะปฏิบัติมากขึ้น และเสริมความเขาใจในเนื้อหาทางทฤษฎี อีกทั้ งใน
หลักสูตรปรับปรุงนี้ยังไดสงเสริ มการใชเทคโนโลยีสนับสนุนที่จําเปนสําหรับการประกอบวิชาชีพ สรางบัณฑิตให
คํานึงถึงการใชเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม เนนความมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบรรจุ
รายวิชาที่สงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรม เพื่อไดวิศวกรที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสมบูรณและสอดคล องกับ
เปาประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบั น ในดานการผลิ ตวิศวกรเมคาทรอนิกส ที่มีคุณ ภาพ มีความรอบรู มี
ความคิดริ เริ่ม สรางสรรค และส งเสริ มคุณ ธรรม จริยธรรม การบริห ารหลั กสู ตร การจั ดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนี้ไดรับความรวมมือจากคณะตาง ๆ ในสถาบัน เชน คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
ศิลปศาสตร นอกจากนี้ผูเรียนในสาขาอื่นสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 47 รายวิชา ไดแก
1) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายวิชา คือ
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics III
324-103 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
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3(3-0-6)

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Introduction to Intellectual Property
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
3(2-2-5)
Computer and Applications
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming
2) คณะศิลปศาสตร จํานวน 10 รายวิชา คือ
*890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม
3(1-4-4)
Preparatory Foundation English
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(x-y-z)
*หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรีย มความพรอมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
ภาษา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภาคผนวก ฉ)
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3) ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู จํานวน 1 รายวิชา คือ
001-101 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
4) คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
5) คณะนิติศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
Law Relating to Occupations and Everyday Life
6) สวนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
Introduction to Engineering
7) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 10 รายวิชา คือ
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Basic Electrical Engineering Laboratory
210-211 วงจรไฟฟา 1
Electric Circuits I
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ
Digital Systems and Logic Design
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Laboratory
210-391 หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Principles and Applications
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
Fundamentals of Electric Machines
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Basic Electronic Circuits
211-331 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
Signals, Systems and Sensors
211-433 อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
Power, Electronics and Electric Drives
8) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 2 รายวิชา คือ
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Machanics I
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment
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1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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9) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 5 รายวิชา คือ
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
Engineering Statistics I
225-331
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
225-346
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operations Management
225-441
การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
226-215
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
Basic Manufacturing Processes
10) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ จํานวน 1 รายวิชา คือ
238-230 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
11) คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายวิชา คือ
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to Computer Programming
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
Programming and Data Structures

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)

3(3-0-6)

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

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
1) แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิช า เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเมคาทรอนิ ก ส
ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรที่มีความรูพื้น ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟา รวมทั้งสามารถประยุกตใช
ศาสตรทางดานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา -อิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในลั กษณะ
บูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาคสวนอื่น ๆ ได
ตลอดถึงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รนี้ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงทางด านสั งคมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย และ
ตางประเทศ รวมทั้งสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิก ส ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
2) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรโดยเฉพาะความรูในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา -อิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมคอมพิวเตอร ที่สามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมเฉพาะทางทั้งสามได
3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค
ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4) คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ

2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ใหเปน active learning

3) สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง

4) ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

กลยุทธ
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. ป ระชุ ม /สั มม น าผู รั บ ผิ ดชอบ ห ลั ก สู ต ร
อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติ ด ตามความก า วหน า ขององค ค วามรู ใ น
วิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอผู
ประกอบวิชาชีพ
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning
2. แลกเปลี่ย นเรีย นรูระหวางอาจารยผู สอนใน
รายวิชาตางๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ
active learning

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว างผู ส อนจาก best
practice การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และ
การประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียนใน
แผนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรูดวยตนเอง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
1. จํ า นวนโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
อาจารย
2. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ active
learning
4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอนแบบ active
learning
1. จํ า นวนโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
อาจารย
2. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง
4. ความพึ งพอใจของผู เรี ย นต อ การ
เรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง
5. จํานวนรายวิชาที่กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูดวยตนเอง
6. จํานวนรายวิชาที่ใชการประเมินผล
ที่เนนพัฒนาการของผูเรียน

7. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรูดวยตนเอง
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย เกี่ยวกับวิธีการวัดและ 1. จํ า นวนโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
อาจารย
ประเมินผล
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะหขอสอบใน 2. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

มคอ.2
หลักฐาน/ตัวบงชี้

กลยุทธ
ทุกรายวิชา
3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแตละ
รายวิชา

3.
4.
5.
6.
7.

5) สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อให
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท ุก
ดาน

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการเรียนรูและ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
ดานทั ก ษะความสั ม พั น ธระหวางบุ ค คลและ
ความรับ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะในการวิ เคราะห เชิ ง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ ง ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท าง
วิชาชีพ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยในการจัดการ
เรี ย นรู และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
ดาน

1.
2.

3.

4.
5.

เพิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ ใน ก ารวั ด แ ล ะ
ประเมินผล
รายงานการวิเคราะหขอสอบ
ผลการวิเคราะหขอสอบ
เกณฑการวัดและประเมินผล
จํานวนรายวิชาที่ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด
ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
การวัดและประเมินผล
จํ า นวนโครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
อาจารย
จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จั ด การเรี ย นรู ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดาน
ความพึ งพอใจของผู เรี ย นต อ การ
จัดการเรียนรูของอาจารย
ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ
มาตรฐานผลการเรียนรู

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึ กษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เป นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร วา ดว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้เปนไปตามแนวปฏิบัติในการเปดรายวิชา และการจัดการศึกษาภาค
ฤดูรอนของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑหรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่
คุน เคย มี สั งคมกวางขึ้ น ตอ งดูแ ลตนเองมากขึ้น มี กิจ กรรมทั้ งการเรียนในห องและกิจ กรรมเสริมหลั กสู ต รที่
นักศึกษาตองสามารถจัดแบ งเวลาใหเหมาะสม อีกทั้ง ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรและความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบงเวลา
2) มอบหมายหน าที่ อาจารย ที่ ปรึกษาให แก อาจารย ทุ กคน ทํ าหน าที่ สอดส องดู แล ตักเตื อน ให คําแนะนํ าแก
นักศึกษา
3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบ
ระหวางนั กศึ ก ษากั บ อาจารย วัน พบผู ป กครอง การติ ดตามการเรี ยนของนั กศึ ก ษาชั้น ป ที่ 1 จาก
อาจารย ผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
4) สําหรับนั กศึกษาที่มีผ ลการเรีย นภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ให ลงทะเบียนเรียนรายวิช า
ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม
5) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาที่มีความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรต่ํา
6) จัดการสอนเสริมใหแกนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
35
35
35
35
35
35
–
35
35
–
–
35
70
105
140
–
–
35

2559
35
–
–
–
35
–

2563
35
35
35
35
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
417,900
842,100
–
1,260,000

2560
835,800
1,684,200
–
2,520,000

ปงบประมาณ
2561
1,253,700
2,526,300
–
3,780,000

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2562
1,671,600
3,368,400
–
5,040,000

2563
1,713,390
3,452,610
–
5,166,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

502,110
569,265
35,000
417,900
1,524,275

1,004,220
1,138,530
70,000
835,800
3,048,550

1,506,330
1,707,795
105,000
1,253,700
4,572,825

2,008,440
2,277,060
140,000
1,671,600
6,097,100

2,058,651
2,333,987
143,500
1,713,390
6,249,528

240,963
240,963
1,765,238
35
50,435

253,011
253,011
3,301,561
70
47,165

265,662
265,662
4,838,487
105
46,081

278,945
278,945
6,376,045
140
45,543

292,892
292,892
6,542,420
140
46,732

2562

2563

2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เนน active learning ไมนอยกวารอยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

30
12
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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113 หนวยกิต
21 หนวยกิต
49 หนวยกิต
43 หนวยกิต
37 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2) กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
3) กลุมวิชาชีพ
- บังคับ
- เลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาฝกงาน
- ทางเลือกปกติ
320 ชั่วโมง
- ทางเลือกสหกิจศึกษา
640 ชั่วโมง
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
- วิชาเลือก
6 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมนอยกวา
3 หนวยกิต และใหเลือกภาษาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอีกจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
2 หนวยกิต
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities
xxx-xxx พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education Course
- วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาดังตอไปนี้
6 หนวยกิต
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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- วิชาเลือก
4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาทางมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวนไม
นอยกวา 3 หนวยกิต และจะตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษาที่เปดสอนในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อีกจํานวนไมนอยกวา 1 หนวยกิต
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- วิชาบังคับ
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to Computer Programming
วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
Introduction to Intellectual Property
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
Computer and Applications
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
Computer and Programming
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
Physical Science Mathematics I
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
Physical Science Mathematics II
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
Physical Science Mathematics III
324-103 เคมีทั่วไป
General Chemistry
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
113 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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2) กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
49 หนวยกิต
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory
210-211 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electric Circuits I
210-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ
3(3-0-6)
Digital Systems and Logic Design
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electric Machines
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Electronic Circuits
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)
Engineering Drawing I
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
216-222 กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics I
216-241 กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids I
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Numerical Methods for Mechanical Engineering
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Software Tools
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Programming and Data Structures

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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3) กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
วิชาทางวิศวกรรมไฟฟา
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Laboratory
210-391 หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Principles and Applications
211-331 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
Signals, Systems and Sensors
211-433 อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
Power Electronics and Electric Drives
วิชาทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
Mechanical Design I
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibrations
วิชาทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
Mechatronic System Design
217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
Introduction to Robotics Technology
วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอื่น ๆ
217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
Mechatronic Engineering Laboratory I
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
Mechatronic Engineering Laboratory II
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
Mechatronic Engineering Project I
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
Mechatronic Engineering Project II

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มคอ.2
43 หนวยกิต
37 หนวยกิต
13 หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
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- วิชาเลือก
6 หนวยกิต
เปนวิชาเลือกอิสระ ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้ หรือจากรายวิชาอื่น ๆ
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเห็นวาเหมาะสม แตนับไดไมเกิน 3 หนวยกิต
วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communications and Computer Networking
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Systems Installation and Design
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Image Processing
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
3(2-3-4)
Automotive Technology
216-313 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics II
216-333 การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
216-342 กลศาสตรของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
3(3-0-6)
Fluid Power and Programmable Logic Controller
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
3(2-3-4)
Automotive Technology II
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air-Conditioning
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
217-431 องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา
3(3-0-6)
Mechanical and Electrical Components and Systems
217-451 โปรแกรมเวลาจริง
3(3-0-6)
Real Time Software
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มคอ.2
3(3-0-6)

แนะนําการจําลองแบบและการจําลองสถานการณ
Introduction to Modeling and Simulation
217-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Robotics
217-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส
3(3-0-6)
Machine Learning for Mechatronics Applications
217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
3(3-0-6)
Introduction to Robotic Technology
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต
225-331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
2(2-0-4)
Software Engineering
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
3(3-0-6)
Microcontroller and Interfacing
240-341 การออกแบบระบบฝงตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
240-481 จักรกลอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Machine Intelligence
วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
วิชาเลือกสําหรับสหกิจศึกษา
217-400 สหกิจศึกษา
8(0-40-0)
Cooperative Education
หัวขอพิเศษ
217-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส1
3(x-y-z)
Special Topics in Mechatronics Engineering I
217-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส2
3(x-y-z)
Special Topics in Mechatronics Engineering II
217-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส3
3(x-y-z)
Special Topics in Mechatronics Engineering III
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นั กศึ กษาเลื อกเรีย นไมน อ ยกวา 6 หน ว ยกิ ต ทั้ งนี้ รายวิช าใดที่ ไม ใช รายวิช าบั งคั บ ตามหลั กสู ต รให
สามารถเลือกนับเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได
ง. ฝกงาน (สําหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ)
217-305
การฝกงาน
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
Practical Training
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน และไดรับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนการลวงหนาแลวนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปดสอนโดย
คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยใหสามารถนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตตามหลักสูตรได
รูปแบบการศึกษา
นักศึกษาจะตองเลือกรูปแบบการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 3 ทางเลือกคือ
1. ทางเลือกปกติ
นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 2 หนวยกิต
217-408
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส2
2(0-6-0)
Mechatronic Engineering Project II
และใหเลือกเรียนวิชาชีพไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หรือจาก
รายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเห็นวาเหมาะสมดังที่แสดงไว แตนับ
ไดไมเกิน 3 หนวยกิต
2. ทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิ บัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (อางอิงภาคผนวก ช ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรั บรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558)
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชาเลือกวิชาชีพ (1) และ (2) ดังนี้
216-313
กระบวนการผลิต (วิชาเลือกวิชาชีพ 1)
3(3-0-6)
216-333
การถายเทความรอน (วิชาเลือกวิชาชีพ 2)
3(3-0-6)
3. ทางเลือกสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษาเปนการฝกงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่
ภาควิชาฯ เห็นวาเหมาะสม เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
30 ชั่วโมง)
นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 8 หนวยกิต (แทนการเรียนในรายวิชา 217-408 และ
วิชาเลือกวิชาชีพอีก 6 หนวย ในแผนการเรียนแบบปกติ)
217-400
สหกิจศึกษา
8(0-40-0)
Cooperative Education
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มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต
1.1 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 217-400 มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก เปนรหัสประจําหลักสูตร ซึ่งรหัสประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส คือ 217 สวนเลขอีกสามตัวถัดมา เปนรหัสประจํารายวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้
1.1.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) หมายถึง ระดับชั้นปของวิชา (เทียบตามชั้นปนักศึกษาที่จะเรียนวิชานี้)
1.1.2 เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) หมายถึงกลุมวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร
1.1.3 เลขตัวที่สาม (หลักหนวย) หมายถึงลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา
1.2 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
เลขตัวที่ 4
หมายถึง

3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห

ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตางๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมินผล
การเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดระดับขั้นใด ๆ ก็ได
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนและผานการประเมินผล
การเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับขั้นไมต่ํา
กวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S
2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite)
หมายถึ ง รายวิช าที่ ผู ล งทะเบี ย นรายวิช าหนึ่ ง ๆ จะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นพร อมกั น ไป หรื อ เคย
ลงทะเบียนเรียนและผานการประเมินผลมากอนแล วก็ได และในการประเมินผลนั้นจะไดระดับขั้นใดๆ ก็ได อนึ่ง
การที่รายวิชา B เป นรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิไดห มายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชา
บังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)
หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการ
ลงทะเบียนรายวิชานั้นเปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียน
ควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และใน
คําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแหงโดยสลับชื่อกัน
การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชา
บังคับเรียนควบกันของรายวิชา B ดวยโดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาจะปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันในทั้งสองแหงโดยสลับชื่อกัน
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มคอ.2
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 นักศึกษากลุมที่ 1
ทางเลือกปกติทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา (กว.) และสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนําวิศวกรรมศาสตร
240-101
แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
322-171
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
332-103
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-113
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
*890-101
การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
17(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-101
กลศาสตรวิศวกรรม 1
322-172
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
324-103
เคมีทั่วไป
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-114
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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มคอ.2
ปที่ 1 นักศึกษากลุมที่ 2
ทางเลือกปกติทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา (กว.) และสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-111
เขียนแบบวิศวกรรม 1
322-171
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
324-103
เคมีทั่วไป
332-103
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-113
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
*890-101
การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx
วิชาเลือกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200-101
แนะนําวิศวกรรมศาสตร
221-101
กลศาสตรวิศวกรรม 1
240-101
แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
322-172
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
325-103
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-104
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-114
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-y-z)
18(x-y-z)

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
ปที่ 2
ทางเลือกปกติทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา (กว.) และสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
210-202
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
210-211
วงจรไฟฟา 1
211-231
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
216-001
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
216-241
กลศาสตรของไหล 1
226-215
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
238-230
วัสดุวิศวกรรม
322-271
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
xxx-xxx
พลศึกษา (1)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
210-292
ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ
216-221
กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222
กลศาสตรวัสดุ
216-231
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-274
ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
240-207
การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
890-102
การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-0-3)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
20(x-y-z)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(20-2-41)
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มคอ.2
ปที่ 3
ทางเลือกปกติทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา (กว.)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211-221
หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
211-331
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
211-342
สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
216-324
กลศาสตรเครื่องจักรกล
225-251
สถิติวิศวกรรม 1
217-301
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
xxx-xxx
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (1)
xxx-xxx
พลศึกษา (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(x-y-z)
1(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
210-390
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
210-391
หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
216-314
การออกแบบเครื่องกล 1
216-352
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-425
การสั่นสะเทือนเชิงกล
217-302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
217-312
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
217-305

ชื่อวิชา
การฝกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
(ฝกงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง)
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มคอ.2
ปที่ 3
ทางเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211-221
หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
211-331
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
211-342
สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
216-324
กลศาสตรเครื่องจักรกล
225-251
สถิติวิศวกรรม 1
217-301
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
xxx-xxx
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (1)
xxx-xxx
พลศึกษา (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(x-y-z)
1(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
210-390
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
210-391
หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
216-314
การออกแบบเครื่องกล 1
216-352
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-425
การสั่นสะเทือนเชิงกล
217-302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
217-312
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หนวยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
xxx-xxx

ชื่อวิชา
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยกิต
3(x-y-z)
3(x-y-z)
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มคอ.2
ปที่ 4
ทางเลือกปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211-433
อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
217-407
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-461
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
217-462
แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (3)
xxx-xxx
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
217-408
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
xxx-xxx
วิชาเลือกวิชาชีพ (1)
xxx-xxx
วิชาเลือกวิชาชีพ (2)
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
11(x-y-z)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
ปที่ 4
ทางเลือกที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211-433
อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
217-407
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-461
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
217-462
แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (3)
xxx-xxx
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
216-313
กระบวนการผลิต (วิชาเลือกวิชาชีพ 1)
216-333
การถายเทความรอน (วิชาเลือกวิชาชีพ 2)
217-408
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(x-y-z)
11(x-y-z)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
ปที่ 4
ทางเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
211-433
อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
217-407
โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-461
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
217-462
แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
xxx-xxx
วิชาเลือกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (3)
xxx-xxx
วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา (2)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(2-3-4)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-y-z)
20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
217-400
สหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
8(0-40-0)
8(0-40-0)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาภาษา
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ทักษะการฟงและพูดในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด
ไวยากรณและสํานวนภาษาที่จําเปนสําหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for
gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes
890-102

การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ทักษะการอานเพื่อเพิ่มพูนวงศัพท เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทที่หลากหลายพัฒนาทักษะ
การเขียนขอความสั้น ๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through
a variety of text types; developing short paragraph writing skills

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียน
History and development of ASEAN, diversity and identity of member countries,
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community, ASEAN in global context, adaptation and
preparation towards the joining of ASEAN
001-131

สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
สุขภาวะแบบองครวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรางวุฒิภาวะ
ทางอารมณ และสุนทรียารมณ
Holistic health; physical and mental health care; personality development,
emotional quotient and aesthetics

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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216-001

มคอ.2
1(0-0-3)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Co-Curricular Activities
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เน นประโยชนสังคมและประโยชนเพื่อนมนุษยเปน กิจที่
หนึ่ง ปลูกฝงคุณ ธรรม จริยธรรม จิตสํานึ กสาธารณะ การทํางานเปน ทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหวาง
สาขาวิชา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; team working
within and/or across disciplines under the supervision of advisors
874-194

กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law Relating to Occupations and Everyday Life
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
หลักสําคัญ ของกฎหมาย การบังคับ ใชและการปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เชน กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพงและพาณิชย รวมทั้งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการ
แพทย กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่ งแวดลอม รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน
Principles of law; enforcement and compliance with the law; Laws relating to
citizen’s life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law;
Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a career as labor law
and business law; Law on public health and medical liability; Information and Technology law;
Intellectual property law; environmental law; Including laws relating to ASEAN
895-135

สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
Life Aesthetics
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
สุนทรียศาสตรของการดํารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความเครียด การสรางกําลังใจ เสริมสราง
วุฒิภาวะทางอารมณ สุนทรียศาสตรทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและ
จิต คุณคาของทัศนศิลป ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป ความเขาใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทั้ง
ของไทยและสากล
Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression;
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing
art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes
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895-171

มคอ.2
3(2-2-5)

ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
Wisdom of Living
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอยางรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and
global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and
sufficiency economy
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
หลักการและองคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของฮารดแวรและซอฟตแวร หลักการ
กระบวนการของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หลักการเบื้องตนของการโปรแกรมแบบเหตุการณขับ หลักการของภาษา
ชั้นสูง วิธีการออกและพัฒนาโปรแกรมชนิดขอมูลพื้นฐาน ตัวแปร คาคงที่ ตัวดําเนินการและนิพจน ประโยคคําสั่ง
และประโยคคํ าสั่ งเชิ งประกอบ การทํ างานตามลํ าดั บ การทํ างานแบบทางเลื อกและการทํ างานแบบวนซ้ํ า
โปรแกรมยอยและกระบวนการสงพารามิเตอร ขอบเขตการใชงานของตัวแปรและโปรแกรมยอย ขอมูลแบบ
อารเรย ขอมูลแบบโครงสรางภาษาการเขียนโปรแกรมปจจุบัน การฝกเขียนโปรแกรม
Computer concepts, computer components; hardware and software interaction;
electronic data processing concepts; event-driven programming 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; subprograms and parameter passing process, scope of variable and
subprogram, arrays and data structures; current programming language; programming practices
315-103

ความรูทวั่ ไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Introduction to Intellectual Property
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเปนมาของทรัพยสินทางปญญา ประเภทของทรัพยสิน
ทางปญญา หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยสินทางป ญญาในประเทศและตางประเทศ การสืบคน การราง
สิท ธิบั ตร ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่องหมายทางการคา ความลั บ ทางการคา สิ่ งบ งชี้ท างภูมิ ศาสตร พั น ธุพืช กระบวนการ
สร างสรรค คุ ม ครอง และใชป ระโยชน ท รัพ ย สิ น ทางป ญ ญา บทบาทของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาต อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการนําเสนอโครงการ
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มคอ.2
Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual
property in economics, socio and industrial developments; mini project
315-201

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความก า วหน าด านวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสังคม การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอการพัฒ นาสังคม การป องกัน แกไขปญ หาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and
technology impact
345-101

คอมพิวเตอรและการประยุกต
3(2-2-5)
Computer and Applications
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ
คอมพิว เตอร และหลั กการทํางานทั่ ว ไป อุป กรณ แ ละสื่ อบั น ทึก ขอมู ล การแทนขอ มูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดตอสื่อสารและระบบเครือขาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชงานคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอรกับ
การใชงานในปจจุบัน ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Historical development of computer technology; computer system types; computer
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation;
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to
students major
345-102

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ แ ละสื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ซอฟต แ วร ค อมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบัติการ อินเทอรเน็ต โครงสรางและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกําหนดคาตัว
แปร นิพจน โครงสรางการควบคุม ตัวอยางงานประยุกตดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เลือกใช
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มคอ.2
Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating
system; internet; structure and features of programming language; declarations and
assignments expressions; control structure; examples of application software with selected
computer language
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเฉพาะ
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชัน การประยุกต
ของอนุพันธ ปริพันธของฟงกชัน ปริพันธไมตรงแบบ การประยุกตของปริพันธ
Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of
functions; applications of derivatives; integration of functions; improper integrals; application of
integrals
322-172

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับที่
หนึ่งและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวและการประยุกต
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว
Sequences and series of real numbers; derivatives of functions of several variables;
ordinary differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential
equations with constant coefficients; Laplace transforms and applications; polar coordinate
system
322-271

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)
Physical Science Mathematics III
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
ปริพันธหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส ปริพันธตามเสนและปริพันธตามผิว สมการเชิง อนุพันธสามัญ
เชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร อนุกรมฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอย
Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary
differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations
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324-103

มคอ.2
3(3-0-6)

เคมีทั่วไป
General Chemistry
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสราง อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรฟ พรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง
แกส จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน้ํา
Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic structures of atoms, periodic
properties, representative elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding,
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic
equilibrium
325-103

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความไมแนนอนในการชั่งและตวง การหาคาความเปนกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณ
ดวยการไทเทรต เทอรโมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห แอน
ไอออนและแคตไอออนหมูหนึ่งแบบกึ่งจุลภาค
Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by
titration; thermo chemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions; semi microqualitative analysis of anions and group I cations
332-103

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
General Physics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
หนว ยปริมาณทางฟ สิกส และเวกเตอร แรงและการเคลื่ อนที่ งานพลั งงานและโมเมนตัม ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต การเคลื่อนที่แบบคลื่น อันตรกิริยาโนมถวง
กลศาสตรของไหล ความรอนและเทอรโมไดนามิกส
Units, physical quantities, and vectors; forces and motions; work; energy, and
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions;
gravitational Interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics
332-104

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
General Physics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ไฟฟาสถิต แมเหล็ ก สนามแมเหล็ก ไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร ควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน
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มคอ.2
Electrostatics; magnetism; time varying electromagnetic field; electric currents and
electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics
332-113

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
General Physics Laboratory I
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน :
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
การใช เวอร เนี ย คาลิ เปอร แ ละไมโครมิ เตอร การวัด และความผิ ด พลาด กราฟและสมการ การ
เคลื่อนที่เป นวงกลม การเคลื่ อนที่แบบโปรเจกไทล การชน สมดุล แรง สปริงและการสั่ น โมเมนต ความเฉื่อย
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง
Vernier caliper & micrometer; measurement and uncertainty; graph and equation;
circular motion; projectile motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; moment of
inertia; static equilibrium of rigid bodies
332-114

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
General Physics Laboratory II
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน :
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
การใชอุปกรณและมาตรวัดไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง สนามไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
ตัวเก็บประจุไฟฟา การใชออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟากระแสสลับ พฤติกรรม การกําทอนของวงจรอนุกรม RLC
Electronics devices and multimeter; dc circuit; electric field; electromagnetic
induction; capacitor; oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ประวั ติ ค วามเป น มาของวิ ศ วกรรมศาสตร และพั ฒ นาการของวิ ศ วกรรมศาสตร ส าขาต า งๆ
สิ่งประดิษฐที่สําคัญทางวิศวกรรมศาสตรในยุคสมัยตาง ๆ องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิค
การวิเคราะหและการแกปญหาอยางเปนระบบ เทคนิคการนําเสนอ
History of engineering and evolution of various fields of engineering; major
engineering achievements in each historical ages; some related engineering professional
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis and solving; presentation
techniques
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210-202

มคอ.2
1(0-3-0)

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Basic Electrical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนรวม: 210-211 วงจรไฟฟา 1 หรือ 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา
การทดลองประมาณ 10 หัวขอ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ าเบื้องตน เครื่องใชไฟฟา ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือวัดอยางงาย
Approximately 10 laboratory experiments in basic electrical circuits, instruments,
appliances, and measuring instruments
210-211

วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electric Circuits I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
สัญ ญาณและตัวแบบวงจร องคประกอบวงจร กฎของโอห มและกฎของเคอรช อฟฟ วงจรความ
ตานทาน การวิเคราะหแบบโหนดและแบบเม็ชความเปนเชิงเสนและหลักการซอนทับ วงจรสมมูลและทฤษฎีวงจร
องค ป ระกอบสะสมพลั งงาน วงจรอั น ดับ หนึ่ งและอัน ดั บ สอง ผลตอบสนองธรรมชาติแ ละผลตอบสนองตาม
แหลงจาย ภาวะชั่วครู และสถานะอยูตัว การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับในสถานะอยูตัว คาเฉลี่ยและคา
ประสิทธิผล เทคนิคเฟเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ การวิเคราะหกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ
การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง วงจรสามเฟส ตัวเหนี่ยวนําคูควบและหมอแปลง
Signals and models; circuit element; Ohm’s law and Kirchhoff’s laws; resistive
circuits; nodal and mesh analyses; linearity and superposition; equivalent circuits and network
theorems; energy storage element; first- and second-order circuits; natural and forced
responses; transient and steady state; AC steady-state analysis; average and effective values;
phasors; impedance and admittance; AC circuit power analysis; power factor improvement;
three-phase circuits; coupled inductors and transformers
210-292

ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ
3(3-0-6)
Digital Systems and Logic Design
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ระบบจํานวนและรหัส การดําเนินการเชิงตรรกะและเกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปลี่ยนรูป
และการทํานิพจนเชิงตรรกะใหเปนรูปอยางงาย วิธีการทําใหมีพ จนนอยที่สุด การใชแผนผัง การใชตาราง วงจร
ตรรกะเชิงจัดหมู ตัวเขารหัสและตัวถอดรหัส มัลติเพลกเซอรและดีมัลติเพลกเซอร วงจรตรรกะเชิงลําดับ ฟลิป
ฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอรถายโอน ผังสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะหและออกแบบวงจรตรรกะเชิง
ลําดับ อุปกรณสามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิดอิเล็กทรอนิกส
Number systems and codes; logical operation and logic gates; Boolean
algebra; logic simplifications and manipulations; minimization aids, mapping method,
tabular method; combinational logic circuits, encoder and decoder, multiplexer and
demultiplexer; sequential logic circuits, flip-flop circuits, counters and transfer registers;
state diagram and state table; analysis and design of sequential logic circuits; tri-state devices;
electronic logic gates
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211-221

มคอ.2
3(3-0-6)

หลักการเบือ้ งตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
Fundamentals of Electric Machines
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา หรือ
210-211 วงจรไฟฟา 1
วงจรแมเหล็กและหมอแปลง ฟลักซและวงจรคูควบเชิงแมเหล็ก หมอแปลงอุดมคติและไม อุดมคติ
วงจรสมมูลของหมอแปลง หลักการทํางานของเครื่องจักรกลหมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสรางแรงบิดและ
แรงเคลื่อนไฟฟา สนามแมเหล็กหมุน ฯลฯ เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง ทฤษฎี โครงสราง การวิเคราะหใน
ภาวะอยู ตัวและวงจรสมมูล อารเมเจอรรีแอกชัน คอมมิวเทชัน และขั้ วแมเหล็กเสริม การสตารทมอเตอรและ
ควบคุมความเร็ว ความสูญเสีย ความรอนและพิกัด หลักการพื้นฐานของมอเตอรเหนี่ยวนําชนิดสามเฟสและเฟส
เดียว โครงสราง การวิเคราะหในภาวะอยูตัวและวงจรสมมูล ลักษณะเฉพาะของมอเตอร การสตารทมอเตอรและ
การควบคุมความเร็ว พิกัดและประสิทธิภาพ การประยุกตใชงาน
Magnetic circuits and transformers , flux and magnetic coupling circuits, ideal and
practical transformers, and transformer equivalent circuits; principles of direct current and
alternative current rotating machines , torque and electromotive force, rotating magnetic field,
etc; direct current machines, theory, structure, steady-state analysis and equivalent circuit,
armature reaction, commutation and inter-poles, motor starting and speed control, losses, heat
and rating; principles of three-phase and single-phase induction motors, structures, steady-state
analysis and equivalent circuits, motor characteristics, motor starting and speed control, rating
and efficiency, applications
211-231

วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Electronic Circuits
รายวิชาบังคับเรียนรวม :
210-211 วงจรไฟฟา 1
คุณลักษณะทางกระแสและแรงดันของอุป กรณ อิเล็กทรอนิ กส วงจรอิเล็กทรอนิ กสพื้นฐาน การ
ไบอัสทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอรสัญญาณขนาดเล็ก การวิเ คราะหวงจรขยายปอนกลับ วงจรขยายเชิง
ดําเนิน การและการประยุกตในวงจรเชิงเสน และวงจรไมเชิงเสน วงจรแกวง วงจรขยายกําลัง แหลงจายกําลั ง
แนะนําอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Current and voltage characteristics of electronic devices; basic electronic circuits;
biasing of transistor; small-signal transistor circuits; analysis of feedback amplifiers; operational
amplifier and applications in linear and nonlinear circuits; oscillators; power amplifiers; power
supplies; introduction to power electronics
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216-111

มคอ.2
3(2-3-4)

เขียนแบบวิศวกรรม 1
Engineering Drawing I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความสําคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณและวิธีใช การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเสนและมาตรฐานสําหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟ ก
และการเขี ย นภาพฉายออโธกราฟฟ ก การเขี ย นภาพสเก็ ต การเขี ย นภาพตั ด การเขี ย นภาพแยกส ว นและ
ภาพประกอบ การกําหนดขนาด และความคลาดเคลื่ อ น และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ พื้ น ฐานการเขี ย นแบบด ว ย
คอมพิวเตอร
The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses;
lettering; line types and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic
projection, orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, detail and assembly
drawing, dimensioning and tolerancing and descriptions; basic computer aided drawings
216-221

กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
ทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุเบื้องตน ศึกษาจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ แข็งเกร็ง เชน
การขจัดความเร็ว ความเรง ทั้งการเคลื่อนที่แบบสมบูรณและสัมพัทธ ศึกษาจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง เชน วิธีนิวตัน-ออยเลอร วิธีงานและพลังงานและวิธีอิมพัลสและโมเมนตัม
Revision of basic principles governing the laws of motion: Kinematics of particles
and rigid bodies: displacement, velocity, and acceleration (absolute vs. relative motion) ;
Kinetics of particles and rigid bodies : Newton's-Euler Method, Work & Energy Method, and
Impulse & Momentum Method

216-222

กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
แรงและความเคน ความเคนและความเครียดรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนตดัด การโกงตัวของคาน การโกงตัวของเสา วงกลมโมร
ความเคนผสม เกณฑการวิบัติ
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
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216-231

มคอ.2
3(3-0-6)

อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Thermodynamics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
กฏขอที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร ฟงกชั่น ตาง ๆ เชิงอุณ หพลศาสตรและการประยุกต
งานและความรอน สมบัติของสารบริสุทธิ์ การหาคาสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารตาง ๆ จากกราฟ ตาราง
และสมการสถานะ การวิเคราะหพลังงานของระบบปด การวิเคราะหพลังงานของระบบเปด วัฏจักรคารโนท
เอนโทรป
The first and second laws of thermodynamic; thermodynamic 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
216-241

กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 หรือ
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
มโนทัศนเบื้องตน มิติและหนวย สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของไหล ความดันและการวัด
แรงกระทําตอวัตถุในของไหล การทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุลสัมพัท ธ มโนทัศนของของไหลสมมุติและของ
ไหลจริง การไหลแบบราบเรียบและป น ปวน การไหลแบบความหนาแน นคงที่ และไมค งที่ สมการตอเนื่ อ ง
สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน และสมการเบอรนูลลีกับการประยุกตกับเครื่องจักรกลของไหล การวิเคราะห
เชิงมิติและการจําลองแบบ การไหลในทอ แรงเสียดทานและความดันลดในทอ การวิเคราะหวงจรทออยางงาย
การวัดอัตราการไหล
Fundamental concepts, dimension and unit; fluid properties; fluid statics, pressure
and measurements, forces on rigid body in fluid; stability of float body and relative
equilibrium; ideal fluid and real fluid; laminar flow and turbulent flow; flow of compressible
and incompressible fluid; continuity equation, momentum equations, energy equation and
Bernoullli’s equation applied to fluid machinery; dimensional analysis and dynamic similarity;
flow inside pipe, frictions and pressure losses along pipe; basic piping network calculation;
flow measurement

216-274

ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Numerical Methods for Mechanical Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
วิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการพหุนามดวยวิธีนิวตัน ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวงของขอมูล วิธีการหาปริพันธและการหาอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย
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มคอ.2
Numerical methods in engineering problems solving; root of polynomial equation
determination using Newton’s method; solution of linear equation system; data interpolation;
numerical integration and differentiation; numerical solution of ordinary differential equation;
numerical solution of partial differential equation
217-312

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Software Tools
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
การใชคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตาราง
คํานวณสําหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจําลองสถานการณและออกแบบ ดานวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ประยุกตงานที่เกี่ยวของ เชน แมทแลป หรือ ซายแลป โปรแกรมภาษาสคริป เชน ไพทอน โปรแกรมเขียนแบบ
3 มิติ การสรางชิ้นงานดวยปรินเตอร 3 มิติ
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems;
spread sheet 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; 3D drawing software; solid modeling by 3D printer
221-101

กลศาสตรวศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต แรงคูควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห
โครงขอหมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ วงกลม
โมเมนตความเฉื่อยของโมห หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ แนะนําพลศาสตรเบื้องตน
Fundamental concepts and principles of statics; two and three dimensional force
systems; composition and resolution of forces; moments, couples and equivalent force
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames
and machines; friction; centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's
circle of moment of inertia; method of virtual work; stability; introduction to dynamics
225-251

สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
รายวิชาบังคับเรียนกอน:
ไมมี
วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของขอมูลและการวิเคราะหความนาจะเปน ตัวแปรสุมการแจกแจง
ความน าจะเปน แบบชวงการแจกแจงความนาจะเปน แบบตอเนื่ องการแจกแจงของสิ่งตั วอยางทฤษฎี การ
ประมาณค าการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เคราะห ค วามแปรปรวน การวิ เคราะห การถดถอยเชิ งเส น ตรง
สหสัมพันธ
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มคอ.2
Statistical method; properties of data and analysis; probability; random variable;
discrete probability distribution function; continuous probability distribution function; sampling
distribution; estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression
analysis, correlation
226-215

กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
Basic Manufacturing Processes
รายวิชาบังคับเรียนกอน :
ไมมี
ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกลโรงงานแบบตาง ๆ เครื่องกลึงใบมีดและการ
จับยึดชิ้นงาน การกลึงโลหะ การคํานวณเวลาที่ใชในการกลึงปฏิบัติ การกลึงโลหะดวยเครื่องกลึงธรรมดา และ
สาธิ ต การใช งานเครื่ อ งกลึ ง ซี เอ็ น ซี ชนิ ด และสมบั ติ ข องโลหะแผ น กระบวนการผลิ ต ชิ้ น งานโลหะแผ น ด ว ย
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสําหรับงานโลหะแผน การเขียนแผนคลี่ การยึดโลหะ
แผ น ปฏิ บั ติการโลหะแผ น หลั กการเชื่อมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ การเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่ อม
กระบวนการเชื่อมโลหะแบบตาง ๆ ทาเชื่อมแนวเชื่อมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมดวยกาซออกซีอะเซทิลีน
และการเชื่อมอารค
Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machines, tools, and
fixtures; metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, and CNC turning
center demonstration; 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, oxy acetylene welding, and arc welding practices
238-230

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม
ไดแก โลหะ พอลิ เมอร เซรามิก วัส ดุผสม วัส ดุอิเล็กทรอนิกส คอนกรีตและไม แผนภาพสมดุลเฟสและการ
นําไปใชประโยชน สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processes and
applications of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic
materials, concrete and wood; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical
properties and materials degradation.
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240-207

มคอ.2
3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
Programming and Data Structures
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
กระบวนทัศนของการเขียนโปรแกรมตัวแปรชนิดขอมูลนิพจนโครงสรางควบคุมกลยุทธในการแก
โจทยปญหาอารเรยขอความการจัดการหนวยความจําแบบเฉพาะใชงานโครงสรางขอมูลแบบเชื่อมตอแถวคอยกอง
เรียงทับซอนตารางแฮชกราฟตนไมการยอนรอย
Programming paradigms; programming constructs, variables, types, expressions,
control structures; problem-solving strategies; array; string; runtime storage management; linked
structures, queues, stack, hash tables, graphs, trees; recursion
กลุมวิชาชีพ (บังคับ)
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
1(0-3-0)
Microprocessor Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 210-391 หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
อินพุทดิจิทัล เอาทพุทดิจิทัล หนวยแสดงผล 7 สวน การสแกนคียบอรด การสื่อสารแบบยูอารทการ
แปลงสัญญาณแอนาล็อกเปนดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนาล็อก การสรางสัญญาณมอดูเลตความกวาง
พัลส ตัวนับและจับเวลา การขัดจังหวะ หนวยเวลาจริง การใชงานตัวจับเวลาจองจับผิด การใชงานโมดูลสื่อสารไร
สายผานการเชื่อมตอแบบเอสพีไอ
Digital Input; digital output; 7-segment display; keyboard scan; universal
asynchronous receiver transmitter (UART); analog-to-digital conversion (ADC); digital-to-analog
conversion (DAC); pulse width modulator (PWM); timer and counter; interrupt; real-time clock
(RTC); watchdog timer (WDT); wireless module interface via serial peripheral interface (SPI)
210-391

หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
Microprocessor Principles and Applications
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน :
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
แนวคิดเบื้องตนของไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอนโทรลเลอร ไมโครคอมพิวเตอร สถาปตยกรรม
ของไมโครโปรเซสเซอร 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต การจัดองคกรทางฮารดแวร ชุดคําสั่ง เทคนิคการโปรแกรม
และการเชื่อมประสานอุปกรณอินพุทและเอาทพุท การเชื่อมประสานหนวยความจํา ตัวนับและตัวชี้เวลาที่สามารถ
โปรแกรมได ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก ตัวสรางสัญญาณมอดู
เลตความกวางพัล ส การขัดจังหวะ การเชื่อมประสานแบบขนาน การเชื่อมประสานแบบอนุ กรมแบบตาง ๆ
แนะนําการเลือกใชไมโครโปรเซสเซอร
Basic concepts of microprocessor/microcontroller and microcomputer; architectures of 8-bit, 16-bit
and 32-bit microprocessors; hardware organizations; instruction set; programming techniques and I/O
interfacing; memory interfacing; programmable counter/timer; analog to digital converter; digital to analog
converter; pulse width modulator; interrupt; parallel interface; serial interfaces; introduction to
selection of microprocessors
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211-331

มคอ.2
3(3-0-6)

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ตัวแปลง วงจรออปแอมปในงานอุตสาหกรรม วงจรรวมเชิงเสนสําหรับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ
ควบคุมในทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมกําลัง การควบคุมในกระบวนการ โทรมาตรทางอุตสาหกรรมและการ
สื่อสารขอมูล การควบคุมเปนลําดับ วงจรควบคุมแบบโปรแกรมได
Transducer; op-amp and linear IC for industrial applications; industrial control
devices; power control circuits; process control; industrial telemetry and data communication;
sequential control; programmable logic controller
211-342

สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
3(3-0-6)
Signals, Systems and Sensors
รายวิชาบังคับเรียนกอน :
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
สัญ ญาณและระบบเวลาตอเนื่อง สั ญ ญาณและระบบเวลาเต็มหน วย การวิเคราะห ความถี่ของ
สัญญาณและระบบเวลาตอเนื่อง การวิเคราะหความถี่ของสัญญาณและระบบเวลาเต็มหนวย การแปลงลาปลาส
การแปลง Z แนะนําระบบการวัด ตัวรับรูแบบความตานทาน ตัวรับรูแบบคลื่นแมเหล็ก ตัวรับรูแบบอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงคารีแอกแตนท ตัวรับรูแ บบกําเนิดสัญญาณทางไฟฟา ตัวรับรูแบบดิจิทัล การไดมาของขอมูลและ
โทรมาตร
Continuous-time signals and systems; discrete-time signals and systems; frequency
analysis of continuous-time signals and systems; frequency analysis of discrete-time signals and
systems; the Laplace transform; the z-transform; introduction to measurement systems;
resistive sensors; magnetic sensors; reactive sensors; generating sensors; digital sensors; data
acquisition and telemetry
211-433

อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟา
3(3-0-6)
Power Electronics and Electric Drives
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา ,
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน และ
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที วงจรแปลงผันไฟฟากระแสสลับไฟฟ ากระแสตรง วงจรแปลงผั น ไฟฟ ากระแสสลั บ -ไฟฟ ากระแสสลั บ วงจรแปลงผั น ไฟฟ ากระแสตรง-ไฟฟ า
กระแสตรง วงจรแปลงผั น ไฟฟ ากระแสตรง-ไฟฟ ากระแสสลั บ แหล งจายกํ าลั งไฟฟ าแบบวิธีส วิต ช ระบบ
ขับเคลื่อนกระแสตรง ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับและลั กษณะเฉพาะความเร็ว -แรงบิดสําหรับโหลดเชิงกลบาง
ชนิด การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับแบบใชวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง การควบคุม
แบบวงรอบเปดและวงรอบปด
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มคอ.2
Power diode; thyristor; power transistor; power MOSFETs; IGBT; AC-DC converter; ACAC converter; DC-DC converter; DC-AC converter; switching power supply; DC drives; AC drives;
speed-torque characteristics of mechanical loads; variable speed control of DC motor and ac
motor by using power electronics circuits; open-loop and closed-loop control
216-314

การออกแบบเครื่องกล 1
3(3-0-6)
Mechanical Design I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-222 กลศาสตรวัสดุ
รายวิชาบังคับเรียนกอน
:
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติการวิบัติแบบสถิตและแบบลา
ผลของจุดรวมความเคนในงานออกแบบเครื่องกล การออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลอยางงาย เชน สปริงขอตอสลัก
เกลียว ขอตอเชื่อม การออกแบบชิ้นสวนสงกําลัง เชน เบรกและคลัทช สายพานโซและสลิงตลับลูกปน เพลาและ
อุปกรณจับยึด การหลอลื่น การออกแบบรองลื่นซีลและประเก็น โครงงานออกแบบ
Fundamental of mechanical design, properties of materials; theories of failure, static
and fatigue failures,effects of stress concentration in mechanical design; design of simple
machine elements such as springs, bolted joints, welded joints; design of power transmission
elements such as brakes and clutches, belts, chains and wire ropes; rolling contact bearing;
shafts and devices; lubrication and journal bearings; gaskets and seal; design project
216-324

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
มโนทัศนและคําจํากัดความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะหจลนศาสตรของกลไกดวยวิธีคํานวณและ
วิธีกราฟก เชน กลไกแขนตอ เฟองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกสงกําลัง การวิเคราะหแรงของกลไก หลักการของดา
ลอมแบร การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล
Concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical
analyses of 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
216-352

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :

3(3-0-6)

322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3 และ
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและจําลองระบบเชิงเสน เสถียรภาพของระบบ
ปอนกลับเชิงเสน การวิเคราะหการตอบสนองตอเวลาและการออกแบบ การวิเคราะหการตอบสนองเชิงความถี่
การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

45

มคอ.2
Automatic control principles, analysis and modeling of linear systems, stability of
linear feedback systems, time domain analysis and design, frequency response analysis, design
and compensation of control systems
216-425

การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibrations
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :

3(3-0-6)

322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3 และ
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
พฤติกรรมของระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ ความถี่ธรรมชาติและผลจากความหนวง การควง
ของเพลา หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน หลักการกันสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความอิสระ
ไดแก โหมดและรูปทรงของโหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร แนะนําระบบที่มีหลายองศาของความ
อิสระ
The behavior of systems with single degree of freedom; free updamped vibration,
natural frequency and damping effects; coss of energy in damped system; whirling of shafts;
principles of vibration isolation and vibration measuring instruments; lumped systems with two
degrees of freedom as natural frequencies, modes and mode shapes; principle of dynamic
vibration absorbers; lumped systems with several degrees of freedom
217-301

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
1(0-3-0)
Mechatronic Engineering Laboratory I
รายวิชาบังคับเรียนกอน :
216-222 กลศาสตรวัสดุ 1 และ
216-241 กลศาสตรของไหล 1
ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร
อิเล็กทรอนิกส และวงจรตรรกะ ประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา โดยมีเวลาปฏิบัติการรวมกันไมนอยกวา 30
ชั่วโมง
At least 30 hours experiments in the fields of strength of materials; fluid mechanics;
thermodynamics; electronics; and logic circuits in order for students to be familiar with basic
instruments; data analysis; and discussion of the results compared with the relating theory
217-302

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
1(0-3-0)
Mechatronic Engineering Laboratory II
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
ปฏิบัติการเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบเก็บขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอร ระบบกลไกเชิงกล กําลังของไหล และการควบคุมเชิงตรรกะ โดยมีเวลาปฏิบั ติการรวมกันไมนอย
กวา 30 ชั่วโมง
At least 30 hours experiments in the fields of electronics; computer systems;
computer networks; database; mechanical mechanisms; fluid power; and logic control
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217-407

มคอ.2
2(0-6-0)

โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
Mechatronic Engineering Project I
เงื่อนไข: ตองเปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่ 4
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
เปนโครงงานที่สัมพันธกับหัวขอปญหาที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส เพื่อฝกฝนการ
คนควา ทดลองวิจัยหรือศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดดวยตัวนักศึกษาเอง โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษาแนะนํา
Choosing projects related to mechatronic engineering problems approved by the
department in which their responsibilities are to review literature, develop the proposal guided
by the advisor and present the progressive works to committees and audiences
217-408

โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
2(0-6-0)
Mechatronic Engineering Project II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชาโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
Continued from the Mechatronic Engineering Project I in which the students must
study, do experiments and testings under the supervision of advisors and staff members;
evaluation based on project reports and oral examinations
217-461

การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
3(2-3-4)
Mechatronic System Design
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
แนะนําการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส แบบจําลองและการจําลองสถานการณระบบกายภาพ
วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เบื้ อ งต น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น เซนเซอร แ ละอุ ป กรณ แ ปลงพลั ง งาน ก ารวิ เคราะห สั ญ ญาณ
ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรเลอร การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรกับระบบกลไฟฟา ระบบไฮดรอลิกส
ระบบนิวเมติก พีแอลซี การพัฒ นาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห ระบบกายภาพ และแบ งกลุมยอยทํา
โครงงาน
Introduction to mechatronic system design; modeling and simulation of physical
systems; basic electronics; actuators; sensors and transducers; signal analysis; microprocessors
and microcontrollers; connectivity between computer and electromechanical systems;
hydraulic systems; pneumatic systems; Programmable Logic Controller (PLC); program
development; analysis and design of physical systems; class projects
217-462

แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
3(3-0-6)
Introduction to Robotic Technology
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความรูหุน ยนตเบื้องตน ชนิดและประเภทสมการจลนศาสตรและการแกสมการจลนศาสตร ตัว
ตรวจวัด แนะนําการจําลองตัวทํางานและการใชตัวขับเคลื่อน เซ็นเซอรและไมโครคอนโทรเลอรในการออกแบบ
ระบบเมคาทรอนิกส มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ มอเตอรสเตปเปอร โซลินอยด ตัวขับเคลื่อนขนาด
เล็ก เซ็นเซอรวัดตําแหนง เอ็นโคดเดอร โซนาร อินฟราเรด เซ็นเซอรพรอกซิมิตี้
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มคอ.2
Introduction to robotics; classification of robots; forward and inverse kinematic
equations; introduction to modeling and use of actuators; sensors and microcontrollers in
mechatronics system design; topics include electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids,
microactuators, position sensors (Encoders, sonar, Infrared), proximity sensor
กลุมวิชาชีพ (เลือก)
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communications and Computer Networking
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
แนะนําระบบเครือขายสื่อสารขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายแบบเปนชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุด
และระบบเชื่อมโยง ตัวแบบเวลาหนวงสําหรับเครือขายขอมูล การควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล
ของกลุมขอมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือขายเฉพาะที่ เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล
ความมั่นคงของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบเครือขายแบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสาร
Introduction to data communications and networks; layered network architecture;
point-to-point protocols and links; delay models in data networks; medium access control; flow
control; error control; local area network; switching network; routing in data networks; network
security; cloud network, architecture and system; standards
210-431

การประมวลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :

3(3-0-6)

210-241 สัญญาณและระบบ หรือ
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหนวยและการแปลงแบบแซด (z) การแปลงฟูริเยรเต็มหนวย
การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว ตัวกรองชนิด FIR และ IIR และเทคนิคการออกแบบ ผลเนื่องจากคําที่มีความยาวจํากัด
แนะนําสัญญาณสุมและกระบวนการสโตคาสติก
Review of the signals and discrete-time system and the z-transform; the discrete
fourier transform; the fast fourier transform; finite impulse response (FIR) filters and infinite
impulse response (IIR) filter; design of FIR and IIR filters; effects of finite word length;
introduction to sampled signals and stochastic processes
210-476

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Systems Installation and Design
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
210-211 วงจรไฟฟา 1
การเขียนสั ญ ลั กษณ ท างไฟฟ ากํ าลั งและแผนภาพเส น เดี่ย ว ขอ กําหนดมาตรฐานเกี่ย วกั บ ความ
ปลอดภัย ในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา แหลง จายและระบบจําหนายไฟฟากําลัง การตอลงดินสําหรับระบบและ
อุปกรณไฟฟา การเลือกขนาดสายไฟฟาและทอรอยสาย การคํานวณกระแสลัดวงจร อุปกรณปองกันและการ
ออกแบบใหอุปกรณปองกันทํางานเปนลําดับขั้น ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การออกแบบวงจรแสงสวางและอุปกรณไฟฟา
การออกแบบวงจรมอเตอร การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุ ฮารมอนิกสใน
ระบบไฟฟา การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่อยูอาศัย
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มคอ.2
Graphical electrical symbols and one-line diagrams; study of safety codes; electrical
power supply and distribution systems; system grounding and equipment grounding; sizing
wires, cables, and conduits; short circuit calculation; protective devices and their coordination;
emergency power systems; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; power
factor improvement and capacitor bank circuit design; harmonics in electrical systems; power
installation in commercial, industrial, and residential buildings
210-552

การประมวลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :

3(3-0-6)

210-241 สัญญาณและระบบ หรือ
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
แนะนําการประมวลภาพดิจิทัล ระบบสองมิติและคณิตศาสตรเบื้องตน การรับรูภาพ การชักตัวอยาง
และการควอนไทซสัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพดวยตัวแบบเฟนสุม การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ
การทําใหภาพดีดังเดิม การวิเคราะหภาพ การสรางภาพจากภาพฉาย การบีบอัดขอมูลภาพ
Introduction to digital image processing; two dimensional systems and
mathematical preliminaries; image perception; image sampling and quantization; image
transform; image representation by stochastic models; image enhancement; image filtering;
image restoration; image analysis; image reconstruction from projections; image data
compression
216-201

เทคโนโลยียานยนต 1
3(2-3-4)
Automotive Technology I
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ประวัติความเปนมาของเครื่องยนต ประเภทของเครื่องยนต หลักการทํางานและสวนประกอบของ
เครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล ระบบการจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน
แนวทางการพัฒนาเครื่องยนต การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องยนต เชื้อเพลิงทางเลือกและแนวทางการนํามาใชใน
เครื่อ งยนต ป ญ หาและการแกไขป ญ หาที่ เกิด ขึ้ น กับ เครื่ องยนต เครื่อ งมื อ ชางยนตแ ละการใชงาน การถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนต ตรวจสอบการทํางานของระบบตาง ๆ การใชเครื่องมือวิเคราะห
ปญหาและการปรับแตงเครื่องยนต
History of automobile; engine type; principal and components of gasoline and
diesel; systems of ignition, fuel supply, lubrication, cooling; future trend of engine; maintenance;
alternative fuel engine; troubleshooting and repairs; automotive tools and their uses; practicing
in disassemble and assemble of engine; performance checking and tuning of engine
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216-313

มคอ.2
3(3-0-6)

กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ตองเปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
วิวัฒ นาการของระบบการผลิ ต เศรษฐศาสตรกับการผลิ ต แหล งที่มาและสมบั ติของวัส ดุที่ ใช ใน
กระบวนการผลิตกระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การหลอโลหะ การขึ้นรูปโลหะแบบรอนและแบบเย็น การกลึง
การไส การกั ด การตั ด และการเชื่ อ ม เป น ต น พลาสติ ก และการขึ้ น รู ป พลาสติ ก ยางและการขึ้ น รู ป ยาง
เครื่องจักรและวิธีการผลิตสมัยใหมที่ใชในอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
Evolution of the manufacturing system; economic system and manufacturing;
sources and properties of materials used in manufacturing processes; manufacturing processes
such as casting, hot and cold working, turning, shaping, planning, cutting, milling and welding
etc; plastic materials and processes; modern machines and manufacturing methods used in
industry today; industrial automation and equipments
216-332

อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
ทบทวนเอนโทรป กระบวนการยอนกลับ ศักยภาพของระบบหรือเอ็กเซอยี่ และประสิทธิภาพตาม
กฎขอที่สอง การวิเคราะหกฎขอที่ 1 และกฎขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกสสําหรับกระบวนการพื้นฐาน วัฏจักร
ตาง ๆ ทางวิศวกรรม วัฏจักรอุดมคติและจริงของเครื่องตนกําลังและวัฏจักรเครื่องทําความเย็น สัมพันธภาพของ
คุณสมบัติของสาร ทฤษฎีของของผสมที่ไมทําปฏิกิริยากัน วิเคราะหกระบวนการสันดาปเชิงอุณหพลศาสตร
Entropy review, irreversibility, availability or energy and second law efficiency;
analyses of 1 st and 2 nd laws of thermodynamics for the basic processes; engineering cycles;
ideal, actual, power and refrigeration; thermodynamic relations, mixtures and solutions;
combustion processes and analysis of combustion products
216-333

การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-241 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาเรียนกอนหรือเรียนรวม : 216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
การนําความรอน การนําความรอนในสภาวะคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ การนําความรอนในสภาวะไม
คงตัวแบบมิติเดียว การวิเคราะหการนําความรอนโดยวิธีเชิงตัวเลข การพาความรอน การวิเคราะหเชิงมิติในการ
ถายเทความรอนแบบการพา การพาความรอนแบบธรรมชาติ การพาความรอนแบบบังคับบนผนังทอกลม แผน
เรียบ และภายในทอรูปตาง ๆ การวิเคราะหการพาความรอนในกรณีงาย ๆ ความสัมพันธระหวางการถายเท
ความรอนและความเสียดทาน การควบแนนและการเดือด การแผรังสีความรอน สมบัติการดูดกลืนและการ
เปลงความรอน ตัวประกอบเชิงมุม การแผรังสีของวัตถุดําและวัตถุเทา อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่ม
การถายเทความรอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

50

มคอ.2
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
216-342

กลศาสตรของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 216-241 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาเรียนกอนหรือเรียนรวม : 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
จลนศาสตรของการไหล การศึกษาการไหลดวยวิธีเชิงทัศน สมการความตอเนื่อง สมการนาเวียร
สโตกส การวิเคราะหการไหลแบบไมหมุนวน การวิเคราะหการไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและ
ปนปวน การไหลรอบวัตถุ การวิเคราะหแรงยกและแรงฉุดบนวัตถุ การไหลแบบอัดตัวไดแบบหนึ่งมิ ติ แนะนํา
วิธีการคํานวณทางพลศาสตรของไหล
Kinematics of fluid flow, flow study with visualizations techniques; continuity
equation; Navier-Stokes equation; analysis for irrotational flow; analysis for boundary layer flow;
laminar and turbulent flow; flow around object; analysis for lift force and drag force; onedimensional compressible flow; introduction to computational fluid dynamics
216-343

กําลังของไหลและพีแอลซี
3(3-0-6)
Fluid Power and Programmable Logic Controller
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
หลักการเบื้องตนของกําลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในทอ ระบบทอจาย ระบบไฮดรอลิก
ระบบนิวแมติก โครงสรางทางสถาปตยกรรมและฮารดแวรของตัวควบคุมตรรกะชนิดที่โปรแกรมได การเชื่อมตอพี
แอลซีกับอุปกรณ อินพุต/เอาทพุต ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ฟงกชั่นบล็อกมาตรฐาน การประยุกตใชงานพีแอลซี
Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, distribution system, principle of
hydraulic and pneumatic systems; structure in architecture and hardware of programmable
logic controller (PLC); interfacing PLC with various field input/output devices; PLC language;
basic principles of PLC programming; error diagnostics; standard function blocks; applications of
PLC
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216-402

มคอ.2
3(2-3-4)

เทคโนโลยียานยนต 2
Automotive Technology II
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
หลักการทํางานและสวนประกอบของระบบสงกําลัง ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ
เบรก ระบบไฟแสงสวางและไฟสัญญาณรถยนต ระบบความปลอดภัยในรถยนต การดู แลและบํารุงรักษาระบบ
ตาง ๆ ปญหาและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบตาง ๆ เครื่องมือชางยนตและการใชงาน การถอด-ประกอบ
และตรวจสอบสภาพชิ้นสวน ตรวจสอบการทํางาน การวิเคราะหและแกไขปญหา
Principle and components of transmission, suspension, steering, brake, lighting and
signals, safety systems; maintenance; troubleshooting and repairs; automotive tools and their
uses; practicing in disassemble and assemble; system checking; diagnosis and repair
216-434

วิศวกรรมโรงจักร
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
ภาระไฟฟาของโรงจักร การวางแผนการจายกระแสไฟฟา การวิเคราะห ทางเศรษฐศาสตรและ
ผลกระทบตอสิ่งของแวดลอมของการผลิตไฟฟาของโรงจักรแบบตาง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบ
ตาง ๆ ไดแก โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงจักรเครื่องยนตสันดาปภายใน โรงจักรไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรวัฎ
จักรผสม และโรงจักรผลิตพลังรวมความรอนไฟฟา อุปกรณประกอบ ไดแก กังหันไอน้ํา เครื่องกําเนิดไอน้ํา เครื่อง
ควบแนน หมออุนน้ํา แนะนําโรงไฟฟานิวเคลียร อุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัด
Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and
environmental impacts of electric generation power plants. Energy conversion principles from
hydro power plant, internal combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine
power plant; cogeneration and combined-cycle power plant. Performance parameters,
turbines, boilers, condensers, feed water heater. Introduction to nuclear power plants, control
and instrumentation
216-435

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
พื้นฐานเครื่องยนตสันดาปภายใน เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและเครื่องยนตจุดระเบิดดวย
การอัด อุณหพลศาสตรเครื่องยนตสันดาปภายใน (วัฎจักรมาตรฐานอากาศอุดมคติ วัฎจักรเชื้อเพลิง -อากาศ
และวัฎจักรเครื่องยนตจริง) เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจายเชื้อเพลิงและอากาศ ระบบจุดระเบิด ซุปเปอร
ชารจ เทอรโบชารจ และการไลไอเสีย การวิเคราะหไอเสียและการควบคุมมลภาวะ สมรรถนะและการทดสอบ
การหลอลื่น
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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216-437

มคอ.2
3(3-0-6)

การทําความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2 และ
216-333 การถายเทความรอน
หลักการทําความเย็นและระบบทําความเย็น และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การทําความเย็นแบบอัดไอ
โดยวิธีกลสํ าหรั บการอัดชั้ น เดียวและสองชั้น อุปกรณ ของระบบทํ าความเย็ น เครื่องอัด ไอ เครื่ องควบแน น
อีแวปโปเรเตอร อุปกรณควบคุมการไหลของสารทําความเย็น อุปกรณประกอบอื่น ๆ ชนิดของสารทําความเย็น
ไซโครเมตริก การทําความเย็นแบบระเหย และหอทําความเย็น การทําความเย็นแบบดูดซึม การแชแข็งอาหาร
การควบคุมเบื้องตนในระบบปรับอากาศ การคํานวณปริมาณความเย็นที่ตองการ ระบบทอลมและทอน้ํายา
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, design of air
distribution system, refrigerant piping
2217-400 สหกิจศึกษา
8(0-40-0)
Cooperative Education
เงื่อนไข : ตองเปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่ 4
การฝกงานและศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมเครื่องกล
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒ นา
ทักษะดานอาชีพจากการบูรณาการความรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงการ
ทํ างานเต็ ม เวลาในสถานประกอบการธุ รกิ จ รวมไม น อ ยกว า 16 สั ป ดาห หรื อ 1 ภาคการศึ ก ษา และการ
ประเมินผลการทํางานจะปฏิบัติโดยอาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝกงาน นักศึกษา
ตองรายงานและจัดทํารายงานสรุปผล การทํางานฉบับสมบูรณใหกับสถานประกอบการ
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
217-431

องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา
3(3-0-6)
Mechanical and Electrical Components and Systems
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ชนิดของพลังงานแหลงพลังงานและอุปกรณปลดปลอยพลังงานแหลงพลังงานชนิดตางๆเชนสปริง
ความโนมถวงตัวเก็บประจุเชิงกลแดมเปอรหมอแปลงเชิงกลตัวกระทําทางไฟฟาตัวเก็บประจุไฟฟาและทางกล
อุปกรณถายเทความรอนอุปกรณสะสมความรอนตัวเก็บประจุแบบของไหลตัวตานทานของไหลตัวกระทําของไหล
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มคอ.2
Different types of energy; energy sources; electrical actuatosr; electro-pneumatic
and electro-hydraulic systems; mechanical capacitor, electrical capacitor, pneumatic capacitor;
resistor; spring; damper; heat storage; heat transfer devices
217-451

โปรแกรมเวลาจริง
3(3-0-6)
Real Time Software
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบเชิงเวลาจริ ง การวิเคราะห ค วามต อ งการและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
พื้นฐานการออกแบบโปรแกรม วิธีการแผนภาพ วิธีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะแบบมีรูปแบบ ภาษาสําหรับ
ระบบเชิงเวลาจริง ระบบปฏิ บัติการสํา หรับ การประยุกตใชงานเชิงเวลาจริง การวิเคราะห และออกแบบ
ซอฟทแวร เครื่องมือในการพัฒนาซอฟทแวร
Introduction to real time systems; requirement analysis and specification;
fundamental of program design; block diagramming; formal specification; computer languages
for real time systems; real time operating systems; software analysis and design; tools for
software development
217-452

แนะนําการจําลองแบบและการจําลองสถานการณ
3(3-0-6)
Introduction to Modeling and Simulation
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
พื้นฐานการจําลองแบบและสถานการณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคและการใชงานโปรแกรม
เพื่อจําลองแบบและสถานการณสําหรับระบบทางกล ไฟฟา เมคาทรอนิกส หุนยนต
Basic of modeling and simulation using computer program; mechanical, electrical,
mechatronics, robotic system modeling and simulation
217-453

ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Robotics
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
การออกแบบหุนยนตโดยรองรับการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมภายนอก การหลบหลีกสิ่งกีดขวางการ
สรางแผนที่การเรียนรูดวยตนเองของระบบหุนยนตการประยุกตใชปญญาประดิษฐในงานออกแบบระบบหุนยนต
Introducing artificial intelligence into robotic design; robot senses; obstacle
avoidance; mapping; learning; applications of artificial intelligence-based robot control
217-454

ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส
3(3-0-6)
Machine Learning for Mechatronics Applications
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
ขั้นตอนวิธีพื้ นฐานที่ ใชในกระบวนการเรียนรูอั ตโนมั ติไดแก การเรียนรูแบบแผนภู มิตนไม การเรี ยนรูแบบ
เบเซี่ยนและโครงขายประสาทเทียม การประยุกตใชขั้นตอนวิธีการเรียนรูอัตโนมัติกับงานระบบเมคาทรอนิกส
Machine learning introduction; decision tree learning; bayesian learning; neural
networks; applications of learning algorithms onto mechatronics system.
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มคอ.2
(1~3) 3(x-y-z)

217-481~3 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1~3
Special Topics in Mechanical Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาของวิชา
เปนวิชาเกี่ยวกับวิทยาการที่นาสนใจเปนพิเศษ และเปนประโยชนตอนักศึกษา และตองผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
The subjects which concern with valuable special topics and interest in
mechatronics engineering, and must be approved by the faculty of engineering
225-331

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
สถิติที่ใชในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับขอมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอื่น ๆ แผนการชักสิ่งตัวอยาง เสนโคงโอซี แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงเดี่ยว
แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงเดี่ยวแบบมีการกรอง แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงคู แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงคูแบบมีการ
กรอง แผนการชักสิ่งตัวอยางแบบตอเนื่อง แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงซอน แผนการชักสิ่งตัวอยาง MIL-STD-105E
แผนการชักสิ่งตัวอยางสําหรับขอมูลผัน แปร ตนทุนคุณ ภาพ ทฤษฎีความนาเชื่อถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2008 รางวัลคุณภาพแหงชาติ
Statistics for quality control, control charts for variables, control charts for attributes,
other types of control charts; acceptance sampling, OC curve, single sampling plan, rectified
single sampling plan, double sampling plan, rectified double sampling plan, continuous
sampling plan, multiple sampling plan; military standard MIL-STD-105 E (ANSI / ASQC Z 1.4);
sampling plan for variables; quality cost analysis, reliability theory; total quality management
(TQM); quality management system, ISO 9000:2008, national quality award
225-346

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operations Management
รายวิชาบังคับเรียนกอน :
ไมมี
ระบบการดําเนินงาน ประกอบดวย การจัดการการดําเนินงาน กลยุทธการดําเนินงาน การพยากรณ
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษาการทํางาน การบริหารโครงการ การวางแผนกําลังผลิต การ
วางแผนรวม การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการหวงโซอุปทาน การบริหารระบบ
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ
Operations system; operations management; operations strategy; forecasting;
location planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate
planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management;
quality management and quality control
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225-441

มคอ.2
3(3-0-6)

การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
รายวิชาบังคับเรียนกอน :
ไมมี
ประเภทขององคการธุรกิจ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคกร การบริหารบุคคล
การสั่งการ และการควบคุม หลักการของการตลาด การเปนผูประกอบการใหม การประเมินศักยภาพในการเปน
ผูประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดทํา
แผนธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณเปาหมาย การสํารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหม
การพยากรณความตองการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผน
การผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย ระบบบัญชีผูประกอบการ วิเคราะหงบ
การเงิน การจั ด ทํ าแผนการเงิน การวิเคราะห ความเสี่ ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ การจั ด การ
ทรัพยสินทางปญญาในการประกอบการธุรกิจ แหลงเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ เครือขาย
ธุรกิจ การบริการของภาครัฐเพื่อผูประกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Type of business; management process, planning, organizing, staffing, directing,
controlling; marketing concept, introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship
appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study; business plan; SWOT analysis;
market survey and research; marketing strategy for new business; business marketing; marketing
planning; production management; production and service planning; organization and human
resource management; accounting; financial analysis; financial planning; business’s risk analysis;
intellectual property management; investment funding sources; tax and business laws and
regulations; business networking; public sector’s services and facilities; business ethics
240-211

วิศวกรรมซอฟตแวร
2(2-0-4)
Software Engineering
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
แนะนํากระบวนการพัฒ นาซอฟตแวรวงจรชีวิตของซอฟต แวร ความตองการและขอกําหนดของ
ซอฟตแวร วิศวกรรมการคนหาความตองการระบบซอฟตแวรของลูกคา หลักการออกแบบซอฟตแวร การทดสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟตแวร มโนทัศนของการแปลภาษา มโนทัศนของการบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต แ วร การประกั น คุ ณ ภาพของซอฟตแ วร การคงทนต อ ความผิ ด พลาดของซอฟต แวร วิวัฒ นาการของ
ซอฟตแวร การบํารุงรักษาซอฟตแวรหลังการพัฒนา แนะนําเครื่องมือและสิ่งแวดลอมในการพัฒนาซอฟตแวร
Introduction to software development process; software life cycle; software
requirement and specifications; requirement engineering; software design; software testing and
validation; concept of language translation; the concept of project management; software
quality assurance; fault tolerance; software evolution; software support and maintenance;
software tools and environments
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240-309

มคอ.2
3(3-0-6)

ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
Microcontroller and Interfacing
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
แนะนําสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร แนะนํ าชุดคําสั่งและภาษาแอสเซมบลี้ การเชื่อมตอ
อุปกรณรอบขาง การสื่อสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอารท และเอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ใน
ระดับลาง การเรียกใชอินพุตและเอาทพุตแบบหนวยความจํา พูลลิ่งและอินเทอรรัพท การเขาถึงหนวยความจํา
โดยตรง วงจรตั้ ง เวลา การติ ด ต อ อุ ป กรณ ภ ายนอก ได แ ก ตั ว แปลงสั ญ ญาณระหว างแอนะล็ อ ก และดิ จิ ทั ล
หนวยความจําแบบแฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพื่อการเชื่อมตอและมาตรฐานบัส และงานประยุกต
ไมโครคอนโทรลเลอร
Introduction to microcontroller architecture, introduction to instruction set and
assembly language, peripheral interfacing, serial communication I2C UART SPI, low-level C
programming technique, memory mapped I/O, Polling, Interrupt, DMA, timer, external
interfacing ADC, DAC, flash memory and display, Interfacing logic families and standard bus, and
Microcontroller applications.
240-341

การออกแบบระบบฝงตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
รายวิชาบังคับเรียนรวม :
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
ประวัติศาสตรและภาพรวมของระบบฝงตัว ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชงานในระบบฝงตัว โปรแกรม
ฝงตัว การประมวลผลแบบพลังงานต่ํา การออกแบบระบบเชื่อถือได กระบวนการและการออกแบบ เครือขาย
ระบบฝงตัว การเชื่อมตอและระบบสัญญาณแบบผสม
History and overview of embedded systems; embedded microcontrollers;
embedded programs; low-power computing; reliable system design; design and methodologies;
network embedded systems; interfacing and mixed-signal systems
240-481

จักรกลอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Machine Intelligence
รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :
ไมมี
แนะนํ าวิธีก ารและเทคโนโลยี ที่ ทํ าให เครื่ อ งจั กรมี ค วามสามารถในการเรี ยนรู การปรับ ตัว การ
ตัดสินใจ การแสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุมชาญฉลาด ปญญาประดิษฐ การ
ประมวลผลชาญฉลาด การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข การรวมขอมูล ระบบฟซซี่ เครือขายประสาทเทียม เหมือง
ขอมูล ทฤษฎีของเบย ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ระบบผูเชี่ยวชาญและระบบฐานความรู
Introduction to methods and technologies that make machines have ability to learn,
adaptation, make decisions, display behaviors; decision support systems; intelligent control;
artificial intelligence; computational intelligence; multi-criteria decision making; information
fusion; fuzzy systems; neural networks; data mining; Bayes' theorem; genetic algorithms; expert
and knowledge based systems
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217-305

มคอ.2
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง

การฝกงาน
Practical Training
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป และไดเรียนวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกสมาแลวไม นอยกวา 77 หนวยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาจะตองฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่คลายคลึงกัน เปนเวลาไมนอยกวา
8 สัปดาห หรือไมนอยกวา 320 ชั่วโมง ตองเขียนรายงานเสนอภาควิชาฯ และมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู
ควบคุมเปนที่นา พอใจ
A minimum of 8 weeks (320 hours) summer training in an industry or departmental
approved institutions in which students must submit their training reports to the department
after completing the training
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นางสาวชลิตา หิรัญสุข

อาจารย

นางสาวจีระภา สุขแกว

รองศาสตราจารย นายพฤทธิกร สมิตไมตรี

อาจารย

M.Sc.
วศ.บ.

วศ.บ.
Ph.D.

B.Eng. Hons 2:1
Ph.D.
M.Sc.

M.Sc

M.Sc.

วศ.บ.
M.Phil

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

Ph.D.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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5

4

3

นายปรมินทร เณรานนท

ชื่อ – สกุล

รองศาสตราจารย นายไพโรจน คีรีรัตน

อาจารย

1

2

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ลําดับ
ที่

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

Imperial College
University of Kentucky, USA.
Vanderbilt University, Nashville TN,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of California at Davis

Loughborough University

University of Edinburgh

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Edinburgh

Newcastle University

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical and
Aerospace Engineering
Mechanical Engineering Lehigh University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล
Artificial Intelligence –
Machine Learning
Artificial Intelligence –
Robotics
Mechatronics & Optical
Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering

Mechanical and
Systems Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส
วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

2541
2538

2539
2547

2539
2547
2543

2540

2550

2523
2550

2550
2546
2528

ป พ.ศ.
2558

250

266

440

232

400

350

250

440

200

450

250

355

390

-

420

59

250

390

350

-

500

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

มคอ.2

นายวรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

นายสุธีระ ประเสริฐสรรพ

นายสมเกียรติ นาคกุล

นายเจริญยุทธ เดชวายุกุล

นายวิรยิ ะ ทองเรือง

รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

4

5

6

7

8

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Materials Science and
Engineering
Materials Science and
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

Ph.D.

วศ.บ.

M.Sc.

วิศวกรรมเครื่องกล

วท.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.
M.Eng.St.
วท.บ.
วศ.ม.

Marine Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

M.Eng
วศ.บ.
M.Eng.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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นายพีระพงศ ทีฆสกุล

นายกําพล ประทีปชัยกูร

นายปญญรักษ งามศรีตระกูล

ชื่อ – สกุล

รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย
รอง
ศาสตราจารย

ตําแหนงทาง
วิชาการ

3

2

1

ลําดับ
ที่

3.2.2 อาจารยประจํา

New Jersey Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

North Carolina State University

Vanderbilt University
Vanderbilt University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

University of queensland
University of queensland
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

University of Tokyo
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of New South Wales
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Missouri
University of Missouri
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Wisconsin–Madison
University of Wisconsin–Madison
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

2534

2540

2544

2544
2541
2534

2521

2530

2530
2524
2519

ป พ.ศ.
2529
2525
2528
2519
2539
2535
2531
2541
2536
2531

112

151

ลาแตง
ตํารา

270

330

133

204

215

187

184

225

352

379

344

127

170

306

312

263

240

252

134

455

175

60

269

340

219

191

146

134

368

298

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562

มคอ.2

นายสุธรรม นิยมวาส

นางสาวจันทกานต ทวีกุล

นายสมชาย แซอึ้ง

นายชยุต นันทดุสิต

นายฐานันดรศักดิ์ เทพญา

นายธีระยุทธ หลีวิจิตร

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

9

10

11

12

13

14

15

16

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
B.Eng.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Ph.D.
DEA.
Maîtrise
วศ.บ.
M. Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
DEA

วท.บ.
Ph.D.
M.Eng
วศ.บ.

M.Sc.

Ph.D.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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นายประกิต หงษหิรัญเรือง

นายกิตตินันท มลิวรรณ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ลําดับ
ที่
New Jersey Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

The University of Alabama

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

KMUTT
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
Fluid Mechanics
Paul Sabatier University
Energétique et Transferts Paul Sabatier University
Paul Sabatier University
Méchanique
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Mechanical Engineering Youngstown State University
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Mechanics and Energy
Universite' Henri Poincare'
Me'canique et
Institut National Polytechnique de
Energe'tique
Lorraine
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Mechanical Engineering Osaka University
Mechanical Engineering Osaka University
Mechanical Engineering Osaka University
Energy Technology
JGSEE, KMUTT
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Metallurgical and
Materials Eng
Material Science and
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
Energy Technology
Energy Technology
วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชา

2550
2543
2538

2541
2547
2543
2541
2548
2539
2536

2547
2544
2543
2539
2526
2520
2549
2545

2530
2546
2539
2534

2540

ป พ.ศ.
2544

486

552

477

531

385

512

519

482

365

339

252

434

214

385

220

444

450

510

506

517

323

351

ลาแตง
ตํารา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
วิชาการฝกงานประกอบดวย การเตรียมตัวกอนฝกงาน การรายงานความกาวหนาระหวางฝกงาน การ
รายงานผลและนําเสนอการฝกงาน การประเมินผล และการรวบรวมความรูที่ไดจากการฝกงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2) มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
3) สามารถวิเคราะห และแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนวทางการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
6) สามารถคิ ด วิ เคราะห และแก ไขป ญ หาด า นวิ ศ วกรรมได อ ย า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้ง
เชิงกวางและเชิงลึก
7) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่ห ลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
8) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
9) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
10) สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลา
แผนการศึกษา 1 ภาคฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 3
แผนการศึกษา 2 (สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป น ไปตามที่ ห น ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาเข า ฝ ก งานจะกํ า หนด โดยแผนการศึ ก ษา 1 การฝ ก งานจะต อ ง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง สวนแผนการศึกษา 2 (สหกิจศึกษา) การฝกงานจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา
640 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาจะไดรับมอบหมายให ศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหั วขอโครงงานที่มีความน าสนใจทางดาน
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส โดยตองเรียนรูทั้ง การทบทวนเอกสาร การเขียนขอเสนอโครงการ และ การดําเนิน
โครงการใหแลวเสร็จ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานและการใหขอเสนอแนะจากกรรมการ
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ประเมินโครงงาน รวมไปถึง ตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ การเขียนโปสเตอรสรุป
ผลงาน และการนําเสนอสรุปผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2) มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
3) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
7) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) หั ว ข อโครงงาน อาจกํ าหนดโดยอาจารย หรือ นัก ศึ กษากับ อาจารย รวมกั น กําหนด ซึ่ งผ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรายวิชา โดยสงเสริมใหมีหัวขอโครงงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ ไม
นอยกวารอยละ 20
2) ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาทําโครงงาน
3) ภาควิชาจัดอบรมความรูความสามารถเพิ่มเติมใหนักศึกษาระหวางการทําโครงงานในหัวขอที่สําคัญ
เชน กระบวนการออกแบบ การสืบ คนและการวิเคราะหสิทธิบัตรและบทความวิจัย การเขียนขอเสนอ
โครงการและรายงาน เทคนิคการนําเสนอ และการใชเครื่องมือชาง
4) อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ใหคําปรึกษาในรายละเอียด และติดตามการดําเนินงานของนักศึกษา ตลอด
การดําเนินโครงการของนักศึกษา
5) กรรมการประเมินโครงงาน จะใหคําแนะนําเพิ่มเติมในแตละครั้งของการสอบประเมินความกาวหนา
6) ภาควิชาจัดกิจกรรมวันประกวดโครงงาน ใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงาน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเปนแนวทางใหกับนักศึกษารุนตอไป
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผูเรียนจาก ผลการดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอ รายงาน และการเขารวมกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู
2) อาจารยที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
3) ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด โดยความเห็ นชอบของ
อาจารยประจํารายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 1. พัฒ นาสื่อการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย และส งเสริมให มี
การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20
เชน การใชตํารา สื่อการสอน โจทยการบานและขอสอบ เปน
ภาษาอังกฤษ เปนตน
2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษ
3. ร ว ม กิ จ กรรม พั ฒ น าทั ก ษ ะภ าษ าอั งก ฤ ษ ข อ งค ณ ะ/
มหาวิทยาลัย
4. สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ ดู ง านหรื อ ฝ ก งานใน
ตางประเทศ
2. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขารับการทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย
คอมพิวเตอร
3. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการ
เรียนแบบ e-learning
3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการเพื่อ
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนประโยชน
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่ เนนประโยชนของ
เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เนนประโยชนของเพื่อน
มนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุน การรวมโครงการในวัน ประโยชน ของเพื่อนมนุ ษย
เปนกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิ ต สํ านึ ก ของการดํ า เนิ น การเพื่ อ ประโยชน ข อง
เพื่อนมนุ ษย เป น กิจ ที่ห นึ่ งในการเรียนการสอน และการทํ า
กิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม
4. ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีการให ความรูถึงผลกระทบตอ สั งคม สอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการเรี ย นการสอน และข อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง
รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย เทคนิ คการเจรจาสื่อสาร
การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี และการวางตั ว ในการทํ างานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวของ
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
6. ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
1. กําหนดใหในรายวิชามีการทํางานเปนกลุม และทุกคนมีสวน
รว มในการนํ าเสนอรายงาน เพื่ อ เป น การฝ ก ให นั ก ศึ กษาได
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
2. กําหนดกติกาในการสรางวินัยของนักศึกษาดวยการเขาเรียน
ตรงเวลา และสม่ําเสมอ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และคํานึงถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอผูอื่น
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบี ยบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
5) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขา
รวมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

66

มคอ.2
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ค วามรู ค วามเขาใจทางคณิ ต ศาสตรพื้ น ฐานวิท ยาศาสตร พื้ น ฐาน วิศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
6) แสวงหาความรูจากงานวิจัยและแหลงเรียนรูอื่นอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เนนการเรียนการสอนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2) มีรายวิชาโครงงานและการฝกงาน/ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานดานความรู
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนว
ทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึ ง ถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตั ดสิ น ใจในการทํ างานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถแก ไขป ญ หาได อ ย าง
เหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
4) สามารถประยุกตใช องคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
7) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน
3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และสังเคราะห
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4) มอบหมายงานโครงงานโดยใชหลักการวิจัย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
4) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
7) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน และการทําโครงงาน
2) การสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรโดยเนนการทํางานเปนกลุม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลการเรียนรูในรายวิชาฝกงาน และโครงงาน
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานเปนกลุม และความสม่ําเสมอในการเขารวมกิจกรรมกลุม
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยไดอย างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ งการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี สามารถ
เขาถึง และคัดเลือกความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมื อการคํานวณและเครื่อ งมือทางวิศ วกรรม เพื่ อประกอบวิช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เนน การฝ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในสังคมไทย
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะที่ถูกตองดีงาม และถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และคํานึงถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอผูอื่น
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบี ยบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
1) มี ค วามรู ค วามเข าใจทางคณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานวิท ยาศาสตร พื้ น ฐาน วิศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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5) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
6) แสวงหาความรูจากงานวิจัยและแหลงเรียนรูอื่นอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ พรอมเสนอแนว
ทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึ งถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณ ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขป ญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตั ดสิ น ใจในการทํ างานได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถแก ไขป ญ หาได อ ย าง
เหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
4) สามารถประยุกตใช องคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
7) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตั ว และสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา งๆ
7) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยไดอ ย างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารทั้ งการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี สามารถ
เขาถึง และคัดเลือกความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมื อการคํานวณและเครื่อ งมือทางวิศ วกรรม เพื่ อประกอบวิช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
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2.ดานความรู

z z
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1 2 3 4

315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิ ทางปญญา z z z
z z z
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
z z
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม

กลุมวิชาภาษา
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
001-101 อาเซียนศึกษา
001-131 สุขภาวะกายและจิต
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพแลการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รายวิชา

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

z
z
{

z

z

{

{
{

{

{

6

z

{

z

1

z
z
{

z

{

{

{
{

z

z

{

2 3

{

{

c

z

z
z
{

z

z

z
z

{

{

4 5

z
z
z

{

{

{
z
z

z

z

6

3.ดานทักษะทางปญญา

{

z
z

z

{
c

{

{

7

z

{
z
{

{

z

{

{

z

z

{

z

z

{
z
z

{

z

{

{
{

z

z

3 4

z c

1 2

{

{

{

{
{

{
{
z c

{

{

5 6

4.ดานทักษะความสัมพันธ
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รับผิดชอบ
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322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-113 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 1
332-114 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 2
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบือ้ งตน
210-211 วงจรไฟฟา 1
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222 กลศาสตรวัสดุ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-241 กลศาสตรของไหล 1
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
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2.ดานความรู

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
238-230 วัสดุวิศวกรรม
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสราง
กลุมวิชาชีพ
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
210-391 หลักการและการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอร
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล
211-331 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
211-433 อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อน
ไฟฟา
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
216-313 กระบวนการผลิต
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
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2.ดานความรู

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

z c z
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
z c z
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
z c
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
z c
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
z c
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
z c
216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ
z c
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
z c z
217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
z c z
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
z c c
217-305 การฝกงาน
{ z { {
217-400 สหกิจศึกษา
z c c
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
z c c
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
z c
217-431 องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา
z c
217-451 โปรแกรมเวลาจริง
217-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลอง
z c
สถานการณ
z c z
217-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
217-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบ
z c z
เมคาทรอนิกส
z c
217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
z c
217-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส1
z c
217-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส2
z c
217-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส3
z c
z
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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225-331 การควบคุมคุณภาพ
225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการ
เปนผูประกอบการ
240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
240-341 การออกแบบระบบฝงตัว
240-481 จักรกลอัจฉริยะ
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มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิช า มีการประเมิน ทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบั ติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบั ณฑิต โดยประเมิน จากบัณ ฑิตแตล ะรุน ที่สํ าเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติ
ดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดของหลักสูตร โดยตองไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
และแตมเฉลี่ยสะสมของรายวิชาวิศวกรรมศาสตร ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนและเขารวมกิจกรรม
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงคณะ
และหลั กสู ตรที่ สอน อาจารย ใหม ทุ กคนตองไดรับ การฝ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปน
การพัฒนาการสอนของอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2.1.2 มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
2.1.3 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
2.1.4 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.1.5 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒ นาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงิน
คาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
2.2.2 สนั บ สนุน ให อาจารย จั ดทํ าผลงานทางวิช าการและเขารว มประชุม เสนอผลงานทางวิช าการใน
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพ
6 ดาน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ
มาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 มีอาจารยผู รับผิ ดชอบหลั กสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหนาที่ประธานหลักสู ตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจํา คณะฯ และนําเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย
และมีคุณวุฒิตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร
1.3 อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒ นาและปรับ ปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ 5 ป ทัง้ นี้หลักสูตรจะตองมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดํา เนินงาน
ตอที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจํา คณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพื่อ ชวยกํากับ ให การ
ดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
1.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยพิเศษ ซึ่งตองกํากับให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร
2. บัณฑิต
2.1 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด
2.2 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 50 สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ป
2.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของหลักสูตร โดยมีการรับหลายชองทาง ทั้งโดยคณะดําเนินการ
เอง และโดยมหาวิทยาลัย
3.1.2 มี ก รรมการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ รั บ นั ก ศึ ก ษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเริ่มเขาเรียนป 1 โดยแนะนําหลักสูตร วิชาที่เรียน
กฎระเบี ยบตาง และ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิ เทศผูเรียนและผูปกครอง เพื่อให เขาใจ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สิ่งอํานวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียม
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ความพรอมของผูเรียนเมื่อไดรับการจัดสรรเขาแตละสาขาในชั้นปที่ 2 โดยการปฐมนิเทศ แนะแนววิชาที่เรียน และ
การเตรียมความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
3.2.2 สนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่กําหนดไวในระบบการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 100 ชั่วโมง
3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานภาษาอังกฤษ และดานคอมพิวเตอร
3.2.4 กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นป อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 หนวยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู
ของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา ใหแกประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 หนวยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร หลังสําเร็จการศึกษา
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมิน สํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
กอนจบการศึกษา
4. คณาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ประธานหลั ก สู ต รฯ และอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รฯ เสนอแต ง ตั้ งอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ต อ
คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และ สภามหาวิทยาลัย
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย
คณะมีแ ผนอัตรากํา ลังระยะเวลา 4 ป ของจํานวนอาจารยที่คงอยู จํ านวนอาจารย ที่เกษียณ จํ านวน
อาจารย ที่ศึกษาตอในแตละป เพื่อใชวางแผนในดําเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารยในแตละป และกําหนด
จํานวนอาจารยที่ลาเพิ่มพูนความรู
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
(1) คณะกําหนดใหอาจารยแตละทานทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาตอ การทําตําแหนงทาง
วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู เพื่อชวยตรวจสอบและกระตุนใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตําแหนงประเทศ
(3) คณะกรรมการวิช าการฯ รวมกับ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล วางแผนและดํา เนิ นการพัฒ นา
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจํา หลักสูตร เพื่อใหมี
ผลงานที่มีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจาหลักสูตร ที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการทุกป
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจํา หลักสูตร และสํารวจความพึง
พอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
(1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสรางรายวิชา และ
curriculum mapping ของแตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแกไข
(3) อาจารยผูสอน ผูเรียน ผูใชบัณฑิต แสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรที่ปรับปรุง
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขหลังตามความคิดเห็น
(5) สงรางหลักสูตรที่ปรับแกตามความคิดเห็น ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ
(6) สงรางหลักสูตรที่ปรับ แกหลังจากผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณา
(7) สงรางหลักสูตรจากที่ปรับแกจากที่คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ แนะนํา
ตอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดํา เนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา รายงานประกัน
คุณภาพภายในตามเกณฑ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน
(1) หั ว หน าสาขาวิช ากํ า หนดผู ส อน โดยพิ จารณาถึ งความชํ า นาญในเนื้ อ หาที่ ส อน ผลงานวิจั ย หรื อ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย
(2) อาจารย ผู ส อนต อ งเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และอาจารย พิ เศษ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6
(1) อาจารย ผู ส อน หรือ ผู ป ระสานงานรายวิ ช าซึ่ งเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รจั ด ทํ า มคอ. 3,4,5,6
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ 3,4,5,6 จากนั้นนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
(3) อาจารยผูสอน และผูประสานงานรายวิชา สง มคอ. 3,4 กอนวันเปดภาคการศึกษา มคอ 5,6 ภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
(4) กําหนดใหมีการชี้แจง แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตละรายวิชาในชวงตนของการเรียน
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5.2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
(1) มีระบบอาจารย ที่ปรึกษาที่ตอเนื่องตั้งแตเขาสาขาจนจบหลั กสู ตร เพื่อดูแลดานการเรียน การทํ า
กิจกรรมตาง ๆ
5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา
(1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล ไดที่หนวยทะเบียนคณะฯ เพื่อใหอาจารยผสู อนตรวจสอบ และแจงผลใหคณะกรรมการวิชาการฯ และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(1) ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ 3
และ 4 และพิจารณาใหเกรด และผานการพิจารณารับ รองโดยคณะกรรมการประจํ า คณะ จากนั้ น จัดส งเกรด
ภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด
(2) มีการประเมินผลผูสอน และรายวิชาโดยผูเรียน ในชวงปลายภาคเรียน
(3) อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน
(4) กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กํา หนดใน มคอ 3 และ 4
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอยางนอยรอย
ละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) หนังสือ/ตํารา
2) วารสาร
3) สื่อการเรียนรู
4) ครุภัณฑ
5) ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
x
x
x
x
x
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
x
x
x
x
x
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
x
x
x
x
x
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
x
x
x
x
x
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที x
x
x
x
x
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน
x
x
x
x
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
x
x
x
x
x
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
x
x
x
x
x
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาทาง
x
x
x
x
x
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
x
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
x
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษาปสุดทายจํานวนอยางนอยรอยละ 20 ที่นําโจทยมาจาก
x
x
ภาคอุตสาหกรรมมาเปนโครงงานนักศึกษา
(14) ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ร อ ยละ 70 สามารถจบการศึ ก ษาภายใน
x
กําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(15) ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 50 สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
x
ภายใน 2 ป
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่ อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน
3) รายงานผลการประเมิน ทักษะอาจารย ให แกอาจารยผู สอนและผูรั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรเพื่อใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายใน ดํ าเนิ นการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามตั วบ งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร และผู ส อน จัดประชุม สั ม มนา เพื่ อนํ า ผลการประเมิน มาวางแผนปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร และกลยุทธการสอน
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
4) จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ภาคผนวก ก ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล นายปรมินทร เณรานนท
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287225 โทรสาร: 074-558830
E-mail : nparamin@me.psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-001 Co-Curricular Activities
216-111 Engineering Drawing I
216-324 Mechanics of Machinery
217-461 Mechatronic System Design
217-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
217-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
217-407 Mechatronic Engineering Project I
217-408 Mechatronic Engineering Project II
ประสบการณงานสอน
215-111 Engineering Drawing I
215-324 Mechanics of Machinery
219-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
219-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
219-406 Mechatronics Engineering Project I
219-407 Mechatronics Engineering Project II
219-461 Mechatronic System Design
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
1. Neranon P., and Bicker R. 2013. ‘Human-human interaction using a behavioural
control strategy’, Technologies for Practical Robot Applications (TePRA), 2013 IEEE
International Conference, 22-23 April 2013. pp. 1-6.
2. Neranon P., and Bicker, R. 2014. ‘A behavioural control strategy of human-human
interaction in an object transfer task’, Technologies for Practical Robot Applications
(TePRA), 2014 IEEE International Conference, 14-15 April 2014. pp. 1-6.
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3. Neranon P., and Bicker R. 2015. “Investigation of Dynamic Behavioural Characteristics
of Human-Human Interaction in an Object Handover Task”, The 29th Conference of
The Mechanical Engineering Network of Thailand, 1st-3rd July2015, pp. 896-902.
4. Neranon P., and Bicker R. 2015.“Design of Real-Time External Force/Position
Controller for Human-Robot Interaction”, The 7th PSU-UNS International
Conference on Engineering and Technology, June 19-20 2015, pp 163-166.
5. Neranon P., and Bicker R. 2015.“Comparison of PI and Fuzzy Logic Controllers in
Human-Robot Handover Task”, The 7th PSU-UNS International Conference on
Engineering and Technology, June 19-20 2015, pp 171-174.
6. Neranon P. and Bicker, R. (2016) 'Force/position control of a robot manipulator for
human-robot interaction', Themal science international science journal, DOI
REFERENCE: 10.2298/TSCI151005036N. [Impact Factor: 1.22 / Q1]
7. Neranon P., Romyen A., Bicker R., Hiransoog Ch., and Sookgaew J. 2016. “Prediction
of Interactive force in Human-Human Object Handover using Box-Behnken Design of
Experiments”, The 30th Conference of The Mechanical Engineering Network of
Thailand, 5th-8thJuly 2016.
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มคอ.2
ชื่อ - นามสกุล นายไพโรจน คีรีรัตน
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287218 โทรสาร : 074-558830
E-mail : pairoj.k@psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-001 Co-Curricular Activities
217-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
217-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
217-407 Mechatronic Engineering Project I
217-408 Mechatronic Engineering Project II
ประสบการณงานสอน
215-001 Co-Curricular Activities
215-002 General Economics
215-221 Engineering Mechanics II
215-392 Basic Mechanical Engineering Laboratory
215-304 Mechanical Engineering Laboratory I
215-406 Mechanical Engineering Laboratory II
219-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
219-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
219-407 Mechatronic Engineering Project I
219-408 Mechatronic Engineering Project II
2. ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป
2.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ
1. อรรถ อาคาสุวรรณ พีระพงศ ทีฆสกุล และ ไพโรจน คีรีรัตน “การศึกษาสารกักเก็บความรอนในรูปของความ
รอนสัมผัส และความรอนแฝง” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่
19-25 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่ หนา STF-56
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มคอ.2
ชื่อ - นามสกุล นางสาวชลิตา หิรัญสุข
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287029 โทรสาร : 074-558830
E-mail : chalita@me.psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-111 Engineering Drawing I
216-221 Engineering Mechanics II
216-352 Automatic Control Systems
217-453 Artificial Intelligence and Robotics
217-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
217-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
217-407 Mechatronic Engineering Project I
217-408 Mechatronic Engineering Project II
ประสบการณงานสอน
215-221 Engineering Mechanics II
215-352 Automatic Control Systems
219-453 Artificial Intelligence and Robotics
219-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
219-302 Mechatronic Engineering Laboratory I
219-407 Mechatronic Engineering Project I
219-408 Mechatronic Engineering Project II
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
1. Neranon P., Romyen A., Bicker R., Hiransoog Ch., and Sookgaew J. 2016. “Prediction
of Interactive force in Human-Human Object Handover using Box-Behnken Design of
Experiments”, The 30th Conference of The Mechanical Engineering Network of
Thailand, 5th-8thJuly 2016.
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มคอ.2
ชื่อ – นามสกุล นายพฤทธิกร สมิตไมตรี
ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมแครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287214 โทรสาร : 074-558830
e-mail: spruitti@me.psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-352 Automatic Control Systems
217-451 Introduction of Robotics
217-461 Mechatronic System Design
217-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
217-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
217-407 Mechatronic Engineering Project I
217-408 Mechatronic Engineering Project II
ประสบการณงานสอน
215-672 Principles of Robotics
215-627 Vibration of Continuous Systems
215-684 Advanced Topic on Robot Operating System
215-625 System Modeling and Simulation
215-673 Design of Electromechanical Systems
215-612 Finite Element Method
215-352 Automatic Control Systems
219-461 Mechatronic System Design
219-451 Introduction of Robotics
219-301 Mechatronic Engineering Laboratory I
219-302 Mechatronic Engineering Laboratory II
219-407 Mechatronic Engineering Project I
219-408 Mechatronic Engineering Project II
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
1. Suybangdum, P., Smithmaitrie, P. and Laoratanakul, P., (2010), “Dual Piezoelectric
Actuators for the Traveling Wave Ultrasonic Linear Motor,” Proceedings of SPIE - The
International Society for Optical Engineering , Vol. 7522, Article number 75223I
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2. Vittayaphadung, N. and Smithmaitrie, P., (2010), “Validation of the Finite Element Model
and Vibration Characteristic of the Piezoelectric Head Gimbal Assembly,” Proceeding of
the 12th International Conference on Computer Modelling and Simulation
(UKSim2010), March 24-26, 2010, Cambridge, England, pp.375-379. (ID-1569273205)
3. Wae-Sayee, M., Jring-jit, B., Smithmaitrie, P. and Nuntadusit, C., (2010), “A Study of Heat
Transfer Characteristic on a Surface of a Piezoelectric Fan,” Proceeding of the 8 th PSUEngineering Conference (PEC8), April 22-23, 2010, Hatyai, Thailand, pp.726-731.
(PEC8OR070) [in Thai]
4. Kanjanaporn, W., Maliwan, K. and Smithmaitrie, P., (2010), “The Effect of Mechanical
Vibration on Minimum Fluidization Velocity,” Proceeding of the 8th PSU-Engineering
Conference (PEC8), April 22-23, 2010, Hatyai, Thailand, pp.769-733. (PEC8OR166) [in Thai]
5. Chammari, U., Vittayaphadung, N. and Smithmaitrie, P., (2010), “Prediction of Human
Gait Using the Linear Acceleration and Angular Velocity of the Foot,” Proceeding of the
8th PSU-Engineering Conference (PEC8), April 22-23, 2010, Hatyai, Thailand, pp.786-790.
(PEC8OR191) [in Thai]
6. Auysakul, J. and Smithmaitrie, P., (2010), “System Identification and PID Controller of
the Dual-Stage Actuator for Hard Disk Drive Positioning,” Proceeding of the
3rd International Data Storage Technology Conference, July 30-Aug 1, 2010, Bangkok,
Thailand, pp.238-241. (DST-CON2010-0025)
7. Smithmaitrie, P., 2011, “Vibration Theory and Design of Piezoelectric Energy Harvesting
Structures,” Energy Harvesting with Piezoelectric and Pyroelectric Materials, N. Muensit
(Ed.), Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, ISBN-13: 978-0-87849-159-9, Vol. 72,
Materials Science Foundations, ISSN 1422-3597, pp. 58-81.
8. Somnuk, K., Smithmaitrie, P., and Prateepchaikul, G., (2012), “Feasibility Study of Using
the Ultrasound Asisted reduction of Acid Value in Mixed Crude Palm Oil by Acidcatalyzed Esterification,” Proceeding of the 10th International PSU Engineering
Conference (IPEC-10), May 14-15, 2012, Hat Yai, Songkhla, Thailand, pp.74 (ID50)
9. Tangudomkit, K., Sookgaew, J., and Smithmaitrie. P., (2012), “The Multiphysics Modeling
of Droplet Generation in the Ultrasonic Nebulization,” Proceeding of the
10th International PSU Engineering Conference (IPEC-10), May 14-15, 2012, Hat Yai,
Songkhla, Thailand, pp.75 (ID51)
10. Chanchaichujit, P., KanjanaKaew, E. and Smithmaitrie, P., (2012), “Appearance Design of
a Robot for In-House Applications (การออกแบบลักษณะภายนอกของหุนยนตเพื่อใชงานรวมกับ
มนุษยภายในบาน),” 2012 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology (CRIT
2012), Nov 28-29, 2012, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 121-125. [in Thai]
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11. Bomlai, P., Rachawana, A., and Smithmaitrie, P., (2012), “Design and Inverse Kinematic
of a Robot Arm and Gripper for Robots at Home Applications (การออกแบบและสมการอิน
เวอรสคิเนเมติกสสาหรับแขนกลและมือจับของหุนยนตทํางานภายในบาน) ,” 2012 TRS Conference
on Robotics and Industrial Technology (CRIT 2012), Nov 28-29, 2012, Nakorn Pathom,
Thailand, pp. 22-26. [in Thai]
12. Kongsujarit, T. and Smithmaitrie, P., (2014), “Implementation of the Cosine Rule
Technique on Human Tracking with a 2D Laser Range Finder,” 2014 TRS Conference on
Robotics and Industrial Technology (CRIT 2014), Jun 12-13, 2014, Bangkok, Thailand, pp.
5-8.
13. Kanjanakaew, E. and Smithmaitrie, P., (2014), “Selection of Camera Position and Image
Processing Techniques for Objects Recognition of a Home Service Robot,” 2014 TRS
Conference on Robotics and Industrial Technology (CRIT 2014), Jun 12-13, 2014,
Bangkok, Thailand, pp. 9-13.
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มคอ.2
ชื่อ – นามสกุล นางสาวจีระภา สุขแกว
ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพทโทรสารและ e-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ตูปณ.2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท : 074-287208 โทรสาร 074-558830
E-mail : jeerapas@me.psu.ac.th
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
216-111 Engineering Drawing I
216-221 Engineering Mechanics II
217-407 Mechatronic Engineering Project I
217-408 Mechatronic Engineering Project II
ประสบการณงานสอน
215-111 Engineering Drawing I
215-221 Engineering Mechanics II
215-406 Mechanical Engineering Laboratory I
219-407 Mechatronic Engineering Project I
219-408 Mechatronic Engineering Project II
ผลงานที่พิมพออกเผยแพร
ก. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1. ฐานวิทย แนมใส, สมชาย แซอึ้ง และ จีระภา สุขแกว,"ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ
ทําความเย็นแบบดูดซับ:พิสูจนการใชสมมุติฐานการสมดุลทางความรอนในคูสารทํางานซิลิกาเจลและ
น้ํา", CD-Rom การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8, 2223 พฤษภาคม 2553, สงขลา.
2. Neranon P., Romyen A., Bicker R., Hiransoog Ch., and Sookgaew J. 2016. “Prediction
of Interactive force in Human-Human Object Handover using Box-Behnken Design of
Experiments”, The 30th Conference of The Mechanical Engineering Network of
Thailand, 5th-8thJuly 2016.
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มคอ.2
ภาคผนวก ข ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1
ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ
1. ความคิดเห็น : ควรพัฒนาหลักสูตร โดยตั้งเปาหมาย
ในการกํ า หนดสมรรถนะ (competency) เพื่ อ เป น
จุ ด เริ่ ม ต น ในการกํ า หนดหั ว ข อ ความรู และทั ก ษะที่
นักศึกษาตองมีเพื่อจะมีสมรรถนะตามที่ตั้งเปาหมายไว
ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถมองเห็นเสนทางอาชีพของ
การเปนวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ซึ่งจาก
เอกสารหนาที่ 2 ยังมีขอมูลคอนขางนอยเกี่ยวกับอาชีพ
ที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา

2. ส ว นโครงสร างหลั ก สู ต ร มี ลั ก ษณะเป น การใช เค า
โค ร งข อ งห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม เค รื่ อ งก ล แ ล ะ
วิศวกรรมไฟฟา มาตอยอดใหเปนหลักสูตรวิศวกรรมเม
คาทรอนิ ก ส ซึ่ ง ยั ง ขาดในส ว นของความรู เกี่ ย วกั บ
กระบวนการผลิ ต (manufacturing process) และ
กระบวน การของโรงจั กรขนาดใหญ (power plant)
เพื่อใหความรูที่นักศึกษาสามารถเห็นการประยุกตวิชา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกสในอุตสาหกรรมได

การดําเนินการ

1. เห็ น ด ว ย : ได รั บ ปรั บ แก เพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ดั ง นี้ :
บัณฑิตสามารถทํางานกับหนวยงานหรือบริ ษัทตางๆ
โดยเฉพาะกับหนวยงานที่มีเครื่องจักรและเทคโนโลยี
สมั ย ใหม และกระบวนการผลิ ตอั ต โนมั ติส มั ยใหม
เชน วิศวกรในระบบการผลิ ต โดยเฉพาะการผลิ ต
อัตโนมั ติเน น การวิเคราะห ออกแบบ และควบคุ ม
เครื่ องจักรกลอัตโนมัติ วิศวกรออกแบบผลิ ตภัณ ฑ
ตางๆ ที่เปนเทคโนโลยีทางดานเมคาทรอนิกสอีกทั้ง
บัณฑิตสามารถเขารวมทํางานกับองคกรที่มีการวิจัย
และพัฒ นาหรือศึกษาตอในสาขาวิศวกรรมหุ นยนต
วิ ศ วกรรมอากาศยาน วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ
2. ไม เห็ น ด ว ย : เนื่ อ งจากในหลั ก สู ต รนี้ มี ร ายวิ ช า
226-215 กระบวนการผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน (Basic
Manufacturing Processes) โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ ง
เรี ยนใน ป 2 ภาคการศึก ษาที่ 1 และนั ก ศึ กษายั ง
สามารถเลือกวิชาชีพที่เกี่ยวของอีกหลายวิชาเพื่อให
นักศึกษาไดพัฒ นาการเรียนรูทางดานกระบวนการ
ผ ลิ ต ได เช น 2 1 6-3 1 3 ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
(Manufacturing Processes) 2 2 5 -3 3 1 ก า ร
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 225-346 การ
จั ด การการผลิ ต และการดํ าเนิ น งาน (Production
and Operations Management) 225-441 การ
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ สํ า ห รั บ วิ ศ ว ก ร แ ล ะ ก า ร เป น
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร (Business Management for
Engineer and Entrepreneurship) เป น ต น ส ว น
ประเด็ น ของรายวิ ช า กระบวนการของโรงจั ก ร
ขนาดใหญ (Power Plant) ได ถู ก จั ด ให อ ยู ในวิ ช า
เลื อ กชี พ โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นได ที่
รายวิชา 216-434 วิศวกรรมโรงจักร(Power Plant
Engineering)
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3. ข อ เสนอแนะ ควรมี ก ารจั ด กลุ ม เนื้ อ หาเป น กลุ ม
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม เค รื่ อ ง ก ล ,
วิศวกรรมไฟฟา, อุปกรณตาง ๆ ในวิศวกรรมเมคาทรอ
นิ ก ส ) เพื่ อ อธิ บ ายหลั ก การทางวิ ศ วกรรมในการ
ออกแบบ, ติดตั้ง และสรางอุปกรณเมคาทรอนิกส เพื่อ
เชื่อมโยงกับองคความรูในกลุมของการประยุกตใช เชน
กลุมอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing process)
วาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสจะชวยใหกระบวนการผลิต
สามารถสรางผลิตภัณฑไดตามคุณภาพในเวลาและราคา
ที่กําหนดไดอยางไร และกลุมวิชาโรงจักรกลขนาดใหญ
เชน อุตสาหกรรมพลังงาน หรือปโตรเคมี วาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส สามารถนําไปประยุกตใชไดในโรงจักรกล
ขนาดใหญ มีผลิตภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการใชงาน
ไดอยางไร

การดําเนินการ
3. เห็นดวย : สําหรับการการเรียนการสอนเพื่อเนน
ความเชื่ อ มโยงของกลุ ม ความรู พื้ น ฐานกั บ การ
ประยุกตใชในการออกแบบระบบในอุสาหกรรมจริง
เชนในกระบวนการการผลิต การใชหุนยนตเพื่อชวย
ในการผลิต การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติใน
งานต า งๆ ได ถู ก อธิ บ ายในรายวิ ช า 217-461 การ
ออกแบบระบบเมคาทรอนิ ก ส (Mechatronic
System Design)

4. และควรมีการใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดการบริหาร
จั ด การของอุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ ก ล า วมาข างต น เพื่ อ
นักศึกษาจะมีสมรรถนะในการประยุกตวิชาการที่เรียน
ตามหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิผล

4. เห็ น ด ว ย: ทั้ งนี้ สํ า หรั บ ความรู เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
แนวคิดการบริห ารจัดการของอุต สาหกรรมหลั ก ที่
กลาวมาขางตนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาชีพ
225-346 การจั ด การการผลิ ต และการดํ าเนิ น งาน
( Production and Operations Management)
เพื่ อเพิ่ ม สมรรถนะในการประยุก ต วิช าการที่ เรีย น
ตามหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิผลอีกดวย

5. ส ว นสุ ด ท า ยคื อ วิ ช าโครงงานควรมี ก ารกํ า หนด
รูป แบบและองคประกอบตามขอเสนอแนะ โดยมี การ
กํ าห น ด ก รอ บ ก ารทํ าโค รงงาน ที่ เห ม าะส ม กั บ
อุตสาหกรรมที่ตางชนิดกัน

5. เห็นดวย : ในปจจุบันการทําโครงงานนักศึกษาได
มี ก ารกํ า ห น ดรู ป แบ บ และองค ป ระกอบ ตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1 อยูแลว อีกทั้ง
ยังไดมีการนําโจทยปญหาจากอุตสาหกรรมจริง ให
นักศึกษาไดเรียนรูและแกปญหา เพื่อไดกาวตามทัน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนประโยชน ตอการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต
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ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 2
ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง 2559 โดย
ภาพรวมมีความชัดเจนในวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิต
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมในการทํ างานเป น วิ ศ วกร
ระบบการผลิ ต ในป จ จุ บั น ซึ่ งต อ งใช ก ารบู ร ณาการ
ความรู ห ลาย ๆ ด า น เข า ด ว ย กั น ทั้ ง ด า นเครื่ อ งกล
ไฟฟา และคอมพิวเตอร
รายละเอียดในวิชาตาง ๆ ที่หลักสูตรไดจัดสอนมี
ความเหมาะสมโดยทั่ ว ไป อย า งไรก็ ต ามอาจมี จุ ด ที่
สามารถนําไปปรับปรุงไดบางดังนี้

การดําเนินการ

1. วิ ช าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ าหรั บ งานวิ ศ วกรรม
นาจะมาอยูในป 2 สลับกับวิชาการเขียนโปรแกรมและ
โครงสร า งข อ มู ล เนื่ อ งจากเป น การสอนภาษ า
scripting และการใช CAD ซึ่งเมื่ อนั ก ศึก ษาได เรีย น
วิชาเขียนแบบในป 1 สามารถทดลองสรางชิ้นงานไดใน
ป 2 แลวจึงคอยเนนการเขียนโปรแกรมเชิงลึกในป 3

1. ไมเห็นดวย : เนื่องจากรายวิชา 240-101 แนะนํา
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
(Introduction to Computer Programming)
โดยจะเรียนในป 1 จะเปนพื้นฐานสําคัญในรายวิชา
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
(Programming and Data Structures) ซึ่ ง จ ะ
เรียนในป 2 อีกทั้งรายวิชา 240-207 ยังเปนพื้นฐาน
สํ า คั ญ ในรายวิ ช า 210-391 หลั ก การและการ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ง า น ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร
(Microprocessor Principles and Applications)
และ 210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessor Laboratory) ที่จะ ตองเรียนในป
3 อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น หากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช า
ดังกลาวจะสงผลตอวิชาอื่นอีกดวย

2. วิชาการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส นาจะอยูใน
ป 3 เพื่อเตรียมความพรอมในการทําโครงงานตอไปใน
ป 4 วิชาลักษณะนี้มีความสําคัญมากสําหรับหลักสูตร
เมคาทรอนิ กส เนื่องจากเปนการบู รณาการความรูใน
ดานตางๆ อยางเปนรูปธรรม ทําใหนักศึกษาไดเห็นถึง
ความเชื่อมโยงของวิทยากรดานตาง ๆ

2. เห็ นดวย : แตไมป รับ เปลี่ ยน เนื่องจากรายวิช า
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิ ก ส
(Mechatronic System Design) เป น ราย วิ ช าที่
กลาวถึงภาพรวมการเชื่อมโยงกับองคความรูตาง ๆ
ในการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ซึ่งหมายรวมถึง
Sensors/transducers, Signal processing,
Power electronic, Actuators, Robots,
Microcontroller, Control system ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองผานรายวิชาดังกลาวในป 3 กอน
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การดําเนินการ
ถึงจะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิ ช า microcontroller and interfacing มี ค วาม
สําคัญมากในงานทางวิชาเมคาทรอนิกส นักศึกษาควร
จะไดเรียนเปน วิชาบังคับต อจากวิชาMicroprocessor
(210-391)

3. เห็นดวย : แตไมปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีรายวิชา
พื้น ฐานในหลายสาขาซึ่งลวนแลวแตเป นประโยชน
ทั้ ง สิ้ น อี ก ทั้ ง หน ว ยกิ ต รวมเป น 149 ดั ง นั้ น ทาง
คณะกรรมการเห็นควรใหยังคงจัดรายวิชา 240-309
ไม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เล อ ร แ ล ะ ก า ร เชื่ อ ม ต อ
(Microcontrollerand Interfacing) เป น วิ ช าเลื อ ก
วิชาชีพใหนักศึกษา (คงเดิม)

4. วิ ช าเลื อ กหลาย ๆ วิ ช า เป น วิ ช าที่ สํ า คั ญ ในการ
ทํ างานด านเมคาทรอนิ ก ส แ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ ก
เรียนได 4 วิชา เทานั้น (เลือกวิชาชีพ 2 เลือกเสรี 2)
ซึ่งการเลือกวิช าเลือกเหลานี้ คอนขางจะมีผลตอความ
ถนัดเฉพาะทางของนักศึกษา ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต (เชนเนนทางดานเครื่องกล ไฟฟา คอมพิวเตอร
หรือการผลิต) ทางหลักสูตรควรจะมี การแนะแนวการ
วางแผนการศึกษาในการเลือกวิชาเรียนใหกับนักศึกษา
ดวย

4. เห็นดวย : ทั้งนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไดมีการจัดปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาป 2 ในทุก ๆ
ป เพื่ออธิบ ายถึงโครงสรางหลักสูตร การเรียนผ าน
กอน การเรียนรวม การเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ใน
กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ หรือกลุมเลือกเสรี เปนตน

5. ควรมีกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมในวิชาปฏิบัติการที่ 5. เห็นดวย : ทั้งนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได บู ร ณาการความรู ด า นต า ง ๆ เข า ไดเล็ งเห็ น ถึงความสํ าคัญ ของกิจ กรรมเสริมและได
ดวยกันตั้งแตระดับชั้นป 1-3
ดําเนินการโครงการอยูแลว เชน การเปดโครงการ In
House training ในหัวขอที่อยูในความสนใจของ
นักศึกษาและอุตสาหกรรม
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 3
คุณวิกรานต ลิ่มสวัสดิ์
1. ขอ 11.1 สถานการณหรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ 1. เห็นดวย : ไดดําเนินการเพิ่มเติมขอความแลว
นาจะเพิ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ใชเมคาทรอนิกสดวย เชน
“และอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นสวนรถยนต
และสินคาอีเลกทรอนิกสคอมพิวเตอร”
2. โดยรวมร า งหลั ก สู ต รมี หั ว ข อ วิ ช าที่ เ หมาะ สมกั บ
ความตองการทักษะวิศวกรรมของภาค อุตสาหกรรม
ทั้งนี้นอกจากทฤษฎีควรมีการฝ กปฏิบัติควบคูกันไปเพื่อ
ความเขาใจและนํ าไปใชงานได จริงซึ่งควรเริ่มในชั้น ป

2. เห็ น ดว ย : ทั้ งนี้ท างภาควิช าฯ ได มีก ารเพิ่ ม เติ ม
รายวิ ช า Mechatronic System Design เพื่ อให
นักศึกษาไดมีการเรียนในทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกัน
ไป อีกทั้งยั งมี Project ยอยเพื่ อให นั กศึกษาเรียนรู
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แรก ๆ ตามความเหมาะสมของแต ล ะหั ว ข อ วิ ช า และแกปญหาจริง ซึ่งจะเปนประโยชนในอนาคต
(นอกเหนือจากวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
ในชั้นปที่สาม)
3. วิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตรสวนที่เกี่ยว ของกับแมค
คาทรอนิ ก ส อ าจจะใช สื่ อ ผสม เช น วิ ดิ ทั ศ น ใ นการ
แนะนํ า อุ ต สาหกรรม หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ ใ ช
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ระบบอั ต โนมั ติ ที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ความ
เขาใจงานและลักษณะการใชงาน ทั้งนี้อาจ จะจัดให มี
การดูงานหรือเยี่ยมชมสถานประกอบการในโอกาสที่
เหมาะสมในส ว นเทคนิ ค การวิ เคราะห แ ละการแก
ปญหาอยางเปนระบบ/เทคนิคการนําเสนอ หากเปนไป
ไดควรเนน การทดลองปฏิบัติ เปนกลุมแบบเวิรคช็อบ
เพื่ อ ให มี ทั ก ษะใช ทํ าได จ ริ ง และส งเสริม การร ว มมื อ
ทํางานเปนกลุม

3. เห็นดวย : ทางภาควิชาฯ ไดมีโครงการทัศนศึกษา
เยี่ ยมชมโรงงานแกนักศึกษาทุกชั้น ป อยูแลว เพื่อให
นั กศึ ก ษาได เรี ย น รู ระบบอุต สาหกรรมต างๆ และ
กระบวน การผลิตใหม ๆ จากงานจริง ในสวนการ
วิเคราะห และแกป ญหา ทางหลักสู ตรไดสอดแทรก
เข า ไปในรายวิ ช า Mechatronic System Design
เป น Project ยอย อยูแลว ซึ่งนั กศึกษาไดใชทักษะ
โดยการทํางานเปนกลุมอยูแลว

4. เทคนิควิศวกรรมใหมๆที่นิยมใชในสถานประกอบการ
เช น AI,MachineLearning, BigData, Data Mining,
Robotic, Digital Image Processing, อื่ น ๆ นอกจาก
จัดไวเปนวิชาเลือกในปสี่แลวควรนํามาแนะนําขั้นตนใน
ชั้นปแรกๆดวย อาจจะพิจารณาลงในวิชาที่เกี่ยวของ

4. เห็น ดวย : ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดมี
การจั ดปฐมนิ เทศสํ าหรับ นั กศึกษาป 2 ในทุ ก ๆ ป
เพื่ออธิบายถึงโครงสรางหลักสูตร การเรียนผานกอน
การเรียนรวม การเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ในกลุม
วิชาเลือกวิชาชีพ หรือกลุมเลือกเสรี เปนตน ในการ
เบื้องตน อยูแลว เพื่อใหนักศึกษาทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษาอยู

5. สวนของคอมพิวเตอรฮารดแวรซอฟแวรโปรแกรมมิ่ง
อาจพิจารณาใหมีสวนที่นิยมเชน Open Source
OS/Software, AndroidOS/software, Mobile
device, wireless communication, เปนตน

5. เห็นดวย : จากขอมูลขางตนจะมีสวนของเนื้อหา
ที่เกี่ย วของกับ รายวิช าที่เป ดสอนในหลั กสู ตร และ
สามารถเพิ่มเติมตัวอยาง สอดแทรกขอมูลดังกลาวใน
การเรียนการสอนตอไปอีกดวย
5.1 345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
(Computer and Applications)
5.2 345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(Computer and Programming)
5.3 210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
ค อ ม พิ ว เต อ ร (Data Communications and
Computer Networking)
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การดําเนินการ
6. สถิ ติ วิ ศ วกรรม อยากให เน น ตั ว อย า งการนํ า ไป 6. เห็นดวย : จะดําเนินสอดแทรกเพิ่มเติมตัวอยาง
ประยุกตใชทั้งในงานออกแบบและการควบ คุมการใช ในรายวิชาดังกลาว
งานเครื่องจั กรและการผลิ ตรวมทั้งแนะนํ าการใชงาน
ซอฟแวรทางสถิติ
7. Engineering Software Tools ถาเป น ไปไดอาจจะ 7. เห็นดวย : และจะเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาว และ
เพิม่ Finite Element Analysis Software, อื่นๆ
รายวิ ช านี้ ไ ด บ รรจุ ใ นวิ ช าเลื อ กสาขาวิ ศ วกรรม
เครื่องกล และนักศึกษาสาขาเมคาทรอนิกส สามารถ
เลื อ กเรี ย นได หลั ง จากได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ภาควิชาฯ
8. การจั ด การการผลิ ต และการดํ าเนิ นงาน : อาจจะ 8. เห็นดวย : จะนําไปเพิ่มเติมการการจัดการเรียน
เพิ่ ม เรื่อ งที่ นิ ย มในสถานประกอบการเช น Lean, Six การสอนในหลักสูตร
Sigma เปนตน
9. ภาษาอังกฤษ นอกจากพูดฟงอานเขียน อาจจะเพิ่ม 9. เห็นดวย : ภาควิชาฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญเรื่อง
ทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษดวย
ดั ง กล า ว และได ใ ห นั ก ศึ ก ษาได มี ก ารฝ ก ทั ก ษะ
ทางด า นภาษาอั ง กฤษ เช น วิ ช า Mechatronic
System Design เป น Project จะมี ก ารนํ า เสนอ
ผลงานโครงการยอยเปนภาษาอังกฤษ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 4
คุณจตุพล วุฒิวงศ
ขอเสนอแนะแผนการศึกษา (หั วข อ 3.1.4) เพิ่ มเติ ม
ดังนี้
1. ใหรายวิชา 211-221 หลักการเบื้องตนของจักรกล ข อ 1. และข อ 2. เห็ น ด ว ย : แต ไ ม มี ก ารปรั บ
ไฟฟ า มาเรี ย นป 2 เทอม 1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจ เปลี่ยน เนื่องจากไดจากสอบถามผูที่เกี่ยวข องพบวา
เกี่ยวกับเบื้องตนระบบจักรกล กอนผสานองคความรู การเรี ย นรายวิ ช า 211-231 วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
รายวิชาที่เกี่ยวของกับไฟฟาในรายวิชาอื่น ๆ เนื่องจาก เบื้องตน (Basic Electronic Circuits) เป น รายวิช า
นั ก ศึ ก ษาจะได เ ข า ใจปรั บ ทั ศ นคติ แ ละเชื่ อ มโยง ที่ ว า ด ว ยการอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะทางกระแสและ
ความสัมพันธกับรายวิชา 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส แ ร งดั น ข อ งอุ ป ก ร ณ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ว งจ ร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส พื้ น ฐาน การไบอั ส ทรานซิ ส เตอร
ไดงายขึ้น และนํามา
2. รายวิ ชา 211-231 วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ กส เบื้ องต น วงจรทรานซิส เตอรสั ญ ญาณขนาดเล็ ก วงจรขยาย
อยากใหเรียนหลังรายวิชา 211-221 ตามรายละเอียด กําลั ง แหลงจายกําลั ง แนะนําอิเล็กทรอนิ กสกําลั ง
ซึ่ง จะเป น พื้ น ฐานในการเรี ย นรู รายวิช า 211-221
ในขอ 1
ห ลั ก ก า ร เบื้ อ งต น ข อ งเค รื่ อ งจั ก ร ก ล ไฟ ฟ า
(Fundamentals of Electric Machines) ตอไป จึง
เห็นควรไมปรับเปลี่ยน
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3. รายวิ ช า 216-343 กํ า ลั ง ของไหลและพี แ อลซี
ตองการให เพิ่ มภาคปฏิ บัติ 1 ชั่วโมง/สั ปดาห หรือให
นั ก ศึ ก ษาได ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง สั ก 1-2 ครั้ ง เนื่ อ งจาก
ปจจุบันวงจร PLC เปนที่ตองการของทองตลาด หาก
สามารถเขีย นวงจร PLC ได สามารถทํ างานปรั บ ปรุ ง
คุณภาพงานไดมากขึ้น และหากสามารถแกโปรแกรม
PLC ที่ เขี ย น โด ย ผู อื่ น ได ด วย ยิ่ ง เป น ที่ ต อ งก าร
(supplier มาชาไมทันการณ)

การดําเนินการ
3. เห็นดวย : แตไมมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากทาง
ภาควิชาไดมีการจัดสรรแลบ PLC ใหกับนักศึกษา
เม ค าท ร อ นิ ก ส ทุ ก ค น ใน ร า ย วิ ช า 217-302
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2 อีกทั้งนักศึกษา
จะไดรั บการ พัฒ นาความรูความสามารถทางดาน
การใช PLC จากสถาบันพัฒ นาฝมือแรงงานภาคใต
อยูเสมอเพื่อเตรียมตัวคัดเลือกในการแขงขันหุนยนต
ที่ควบคุมดวย PLC ชิงแชมปประเทศไทยทุก ๆ ปอยู
แลว
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ภาคผนวก ค เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม
ภาคผนวก ค-1 เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิ มกับหลักสูตรปรับ ปรุงใหมกับเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
2.3 กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาการฝกงานและทัศนศึกษา
รวม

เกณฑขั้นต่ํา
ของ สกอ.
(หนวยกิต)
≥ 30

หลักสูตรเดิม 2553
(หนวยกิต)

≥ 72

≥6
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12
6
112
21
7
84
78
6
6
0
148

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม 2559
(หนวยกิต)
30
12
12
6
113
21
49
43
37
6
6
0
149
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ภาคผนวก ค–2 เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตร พ.ศ. 2553
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
215-002 เศรษฐศาสตรทั่วไป
215-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
640-101 สุขภาวะกายและจิต
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
xxx-xxx พลศึกษา
xxx-xxx พลศึกษา

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
322-102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(12) กลุมวิชาภาษา
(12)
วิชาบังคับ
(6)
(6)
(3)
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(3)
(3)
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(3)
(6)
วิชาเลือก
(6)
(3)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
(3)
(3)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา
(3)
(12) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(12)
(3)
วิชาบังคับ
(2)
(1)
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(1)
(3)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมพลศึกษา
(1)
(3)
วิชาบังคับเลือก
(6)
(1)
และใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
(1)
001-101 อาเซียนศึกษา
(3)
001-131 สุขภาวะกายและจิต
(3)
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ
(3)
ดําเนินชีวิตประจําวัน
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
(3)
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
(3)
วิชาเลือก
นั กศึ กษ าจะต องเลื อ ก เรี ย น รายวิ ช า ที่ เป ดส อนใน
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร ซึ่ งอยูในกลุม วิชาพลศึ กษา
หรือ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือ รายวิชา
ศึกษาทั่วไปอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากหลักสูตร จํานวนไม
นอยกวา 4 หนวยกิต
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมพลศึกษา
(1)
xxx-xxx วิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
(3)
สังคมศาสตร
(6)
(6) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
วิชาบังคับ
(3)
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(3)
(3)
วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา
(3)
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
(3)
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
(3)
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(3)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3)
322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1
(3)
(3)
322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
(3)
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หลักสูตร พ.ศ. 2553
322-201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสทั่วไป 1
332-104 ฟสิกสทั่วไป 2
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
กลุมวิชาแกน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
221-102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องต
211-202 ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
212-211 วงจรไฟฟา
212-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ
215-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
215-222 กลศาสตรวสั ดุ 1
215-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
215-241 กลศาสตรของไหล
215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
219-212 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
220-212 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
235-230 วัสดุวิศวกรรม
242-207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1
กลุมวิชาชีพ
วิชาบังคับ
211-232 เซนเซอรและการปรับแตงสัญญาณ
211-331 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
211-341 สัญญาณและระบบ
211-433 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลังและระบบขับเคลื่อน
ไฟฟา
212-305 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
212-391 หลักการและการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอร
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(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)

322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
324-103 เคมีทั่วไป
325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)

(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)

(2)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)

กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
210-211 วงจรไฟฟา 1
210-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ
211-221 หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
216-222 กลศาสตรวสั ดุ
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
216-241 กลศาสตรของไหล 1
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับงานวิศวกรรม
221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
225-251 สถิติวิศวกรรม 1
238-230 วัสดุวิศวกรรม
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
กลุมวิชาชีพ
วิชาบังคับ
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู
211-331 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
211-433 อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบขับเคลื่อน
ไฟฟา
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
210-391 หลักการและการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอร
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(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(1)
(3)

มคอ.2
หลักสูตร พ.ศ. 2553
215-314 การออกแบบเครื่องกล 1
215-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล
215-343 กําลังของไหล
215-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
219-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
219-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
219-303 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
219-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2

วิชาเลือก
212-392 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
212-431 การประมวลสัญญาณเชิงเลข
212-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
212-552 การประมวลภาพเชิงเลข
242-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
242-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
242-341 การออกแบบระบบฝงตัว
242-481 จักรกลอัจฉริยะ
215-201 เทคโนโลยียานยนต 1
215-202 เทคโนโลยียานยนต 2
215-313 กระบวนการผลิต
215-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
215-333 การถายเทความรอน
215-342 กลศาสตรของไหล 2
215-411 การประยุกตซอฟตแวรสําหรับวิศวกร
215-427 การจําลองแบบและสถานการณเชิงตัวเลข
215-433 การทําความเย็นและการปรับอากาศ1
215-434 วิศวกรรมโรงจักร
215-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
215-482 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
219-431 องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา
219-451 โปรแกรมเวลาจริง
219-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลอง
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
217-400 สหกิจศึกษา
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หมายเหตุ นักศึกษาทางเลือกสหกิจ จะตองเลือกเรียน
รายวิชา 217-400 สหกิจศึกษา (8) แทน
การเรียนในรายวิชา 217-408 โครงงาน
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2 และ วิชาเลือก
วิชาชีพอีก 6 หนวย ในแผนการเรียนแบบ
ปกติ
วิชาเลือก
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
210-552 การประมวลภาพดิจิทลั
240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
240-341 การออกแบบระบบฝงตัว
240-481 จักรกลอัจฉริยะ
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-313 กระบวนการผลิต
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
210-552 การประมวลภาพดิจิทลั
240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
240-341 การออกแบบระบบฝงตัว
240-481 จักรกลอัจฉริยะ
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(8)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
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(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)

มคอ.2
หลักสูตร พ.ศ. 2553
สถานการณ
219-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
219-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบ
เมคาทรอนิกส
219-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
219-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
227-331 การควบคุมคุณภาพ
227-354 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
227-467 การเปนผูประกอบการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หัวขอพิเศษ
219-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
219-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
219-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 3

216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-313 กระบวนการผลิต
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
217-451 โปรแกรมเวลาจริง
217-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลอง
สถานการณ
217-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
217-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบ
เมคาทรอนิกส
217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
225-331 การควบคุมคุณภาพ
225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปน
ผูประกอบการ
หัวขอพิเศษ
217-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
217-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 3

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตทั้งนี้รายวิชาใด
ที่ไมใชรายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเปนรายวิชา
ในหมวดนี้ได
ง. ฝกงาน (0)
215-305 การฝกงาน
(ไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือ 320 ชั่วโมง)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตทั้งนี้รายวิชาใด
ที่ไมใชรายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนับเปนรายวิชา
ในหมวดนี้ได
ง. ฝกงาน (0)
216-305 การฝกงาน
(ไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือ 320 ชั่วโมง)

229-315 เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการผลิต
229-363 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

105

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

มคอ.2
ภาคผนวก ค-3 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตรเดิม 2553

หลักสูตรปรับปรุง 2559
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
215-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3) 216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
640-101 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5) 001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต
3(2-2-5)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั่วไป
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
340-326 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
315-103 ความรูทั่วไปทางดานทรัพยสนิ ทางปญญา 3(3-0-6)
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต
3(2-2-5)
345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-2-5)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเฉพาะ
322-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
3(3-0-6) 322-101 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6)
322-102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2
3(3-0-6) 322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2
3(3-0-6)
322-201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
3(3-0-6) 322-271 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 3
3(3-0-6)

212-202 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟาเบือ้ งตน
1(0-3-0)
212-211 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
212-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6)
215-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)

กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
210-202 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟาเบือ้ งตน
1(0-3-0)
210-211 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
210-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6)
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)

215-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
215-222 กลศาสตรวัสดุ 1

3(3-0-6) 216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6) 216-222 กลศาสตรวัสดุ

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

215-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

215-241 กลศาสตรของไหล 1
215-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0-6)

216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1

220-102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
229-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
227-251 สถิติวิศวกรรม 1
235-230 วัสดุวิศวกรรม
242-207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1

216-241 กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม
3(2-3-4)
3(3-0-6) 221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
2(1-3-2) 226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
2(1-3-2)
3(3-0-6) 225-251 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
3(3-0-6) 238-230 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
3(2-2-5) 240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล 3(2-2-5)

215-411 การประยุกตซอฟตแวรสําหรับวิศวกร

3(2-3-4)

-

212-305 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
1(0-3-0)
212-391 หลักการและการประยุกตใชงาไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)

-

ลักษณะ/เหตุผล
- ปรับรหัสรายวิชา
- เพิ่มรายวิชาใหม
- ปรับรหัสรายวิชา
- เพิ่มรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชาใหม
- ปรับรหัสรายวิชา
- ตัดออก
- เพิ่มรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชาใหม
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชาและชื่อ
รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรายวิชาเรียนกอน
- ปรับรหัสรายวิชา
- เพิ่มรายวิชาใหม
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ตัดออก

กลุมวิชาชีพ
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
1(0-3-0) - ปรับรหัสรายวิชา
210-391 หลักการและการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร - ปรับรหัสรายวิชา
3(3-0-6)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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หลักสูตรเดิม 2553
211-341 สัญญาณและระบบ

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง 2559
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู

3(3-0-6)

220-102 กลศาสตรวิศวกรรม 1

3(3-0-6)

216-314 การออกแบบเครื่องกล 1

3(3-0-6)

215-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
215-343 กําลังของไหล

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

216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี

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

215-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
215-325 การสั่นสะเทือนเชิงกล
219-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

219-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
219-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
219-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1

1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)

217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1 1(0-3-0)
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2 1(0-3-0)
217-400 สหกิจศึกษา
8(0-40-0)
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
2(0-6-0)

219-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
2(0-6-0)
212-392 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)

217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2
2(0-6-0)
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)

212-431 การประมวลสัญญาณเชิงเลข

3(3-0-6)

210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล

3(3-0-6)

212-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
212-552 การประมวลภาพเชิงเลข

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

210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล

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

215-201 เทคโนโลยียานยนต1

2(1-3-2)

216-201 เทคโนโลยียานยนต 1

3(2-3-4) - ปรับจํานวนชัว่ โมง
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา

215-313 กระบวนการผลิต

3(3-0-6)

216-313 กระบวนการผลิต

3(3-0-6)

215-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2

3(3-0-6)

216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2

3(3-0-6) - ปรับรหัสรายวิชา

215-333 การถายเทความรอน

3(3-0-6)

216-333 การถายเทความรอน

3(3-0-6)

- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา

215-342 กลศาสตรของไหล 2

3(3-0-6)

216-342 กลศาสตรของไหล 2

3(3-0-6)

- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลักษณะ/เหตุผล
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
-เพิ่มรายวิชาใหม
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน

- ปรับรหัสรายวิชา
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หลักสูตรเดิม 2553
215-202 เทคโนโลยียานยนต 2

2(1-3-2)

หลักสูตรปรับปรุง 2559
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2

ลักษณะ/เหตุผล
3(2-3-4) - ปรับจํานวนชัว่ โมง และ
หมวดวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา

215-434 วิศวกรรมโรงจักร

3(3-0-6)

216-434 วิศวกรรมโรงจักร

3(3-0-6)

215-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน

3(3-0-6)

216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน

3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับเรียน
ผานกอน
- ปรับรหัสรายวิชา

215-433 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 1 3(3-0-6) 216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ

3(3-0-6)

219-431 องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา 3(3-0-6)

217-431 องคประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟา 3(3-0-6)

219-451 โปรแกรมเวลาจริง

217-451 โปรแกรมเวลาจริง

3(3-0-6)

219-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลองสถานการณ
3(3-0-6)
219-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
3(3-0-6)

- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา

- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา

3(3-0-6) - ปรับรหัสรายวิชา

217-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลองสถานการณ - ปรับรหัสรายวิชา
3(3-0-6)
217-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุนยนต
3(3-0-6) - ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ

219-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบ
217-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสาํ หรับงานระบบ
- ปรับรหัสรายวิชา
เมคาทรอนิกส
3(3-0-6)
เมคาทรอนิกส
3(3-0-6)
219-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
3(3-0-6) 217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
3(3-0-6) - ปรับรหัสรายวิชา
227-331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6) 225-331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา
227-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6)

225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) - ปรับรหัสรายวิชา

227-467 การเปนผูประกอบการ

225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปน
- ปรับรหัสรายวิชา
ผูประกอบการ
3(3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

219-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1 3(x-y-z) 217-481 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1 3(x-y-z) - ปรับรหัสรายวิชา
219-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2 3(x-y-z) 217-482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2 3(x-y-z) - ปรับรหัสรายวิชา
219-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 3 3(x-y-z) 217-483 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 3 3(x-y-z) - ปรับรหัสรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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หลักสูตรเดิม 2553
242-211 วิศวกรรมซอฟตแวร

หลักสูตรปรับปรุง 2559
2(2-0-4) 240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร

ลักษณะ/เหตุผล
2(2-0-4) - ปรับรหัสรายวิชา

242-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ 3(3-0-6)

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ 3(3-0-6)

242-341 การออกแบบระบบฝงตัว

3(3-0-6)

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว

242-481 จักรกลอัจฉริยะ

3(3-0-6) 240-481 จักรกลอัจฉริยะ

219-305 การฝกงาน

ฝกงาน
0(0-40-0) 217-305 การฝกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

- ปรับรหัสรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

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

0(0-40-0) - ปรับรหัสรายวิชา
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001-131 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบือ้ งตน
1(0-3-0)
210-211 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
210-291 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ
3(3-0-6)
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
1(0-3-0)
210-391 หลักการและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
ไมโครโปรเซสเซอร
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
3(3-0-6)
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
216-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-3-4)
216-201 เทคโนโลยียานยนต 1
3(2-3-4)
216-221 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
216-222 กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
216-231 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
216-241 กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
216-274 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
3(3-0-6)

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

20
10
30
10
10
10
15
10
10
10

10

30
15
-

15
70
10

15

75
-

10
10
10
10
20
30
30
30
30
20
20

10

30
10
10
-

20
15
10
10
20
30
20
30
20
20
20

15

30
10
25
-

-

-

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

-

-

100
100

110

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
จัดการเรียนรู
ปญหาเปน กระบวนการคิด
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

ภาคผนวก ง แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรที่สะทอน Active Learning

มคอ.2

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

216-437 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 1

217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 2

45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
10

5
10
10

50
50
50
40

10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
40
50
50
40
50
40
30
-

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิศวกรรมเครื่องกล
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1
216-324 กลศาสตรเครื่องจักรกล
216-332 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม 2
216-333 การถายเทความรอน
216-342 กลศาสตรของไหล 2
216-343 กําลังของไหลและพีแอลซี
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
216-402 เทคโนโลยียานยนต 2
216-403 เครื่องมือวัด
216-415 การออกแบบเครื่องกล 2
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล
216-434 วิศวกรรมโรงจักร
216-435 เครื่องยนตสันดาปภายใน
216-436 กังหันกาซและการขับเคลื่อนอากาศยาน

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

-

-

30

เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ
เปนรายวิชาภาคปฏิบัติการ

20

20
20
20

20
10
30
20
20
30
20
20
30
30

20

20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
30
30

เยี่ยมโรงไฟฟา
เยี่ยมชมระบบ
ปรับอากาศใน
หางสรรพสินคา

วิทยากร
ถาม-ตอบ
-

10

5
-

10
20
-

111

100

100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
ปญหาเปน กระบวนการคิด
จัดการเรียนรู
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

45

45
45
45

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

45
45

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

45
45
45

45
45
45

2(0-6-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

45

3(3-0-6)

50

50
50
50

40
40
50

50
50

0
0
50
50
50

40

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

225-251 สถิติวิศวกรรม 1
225-331 การควบคุมคุณภาพ
225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการ
เปนผูประกอบการ

217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
วิศวกรรม
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส2
217-431 องคประกอบและระบบเชิงกลไฟฟา
217-451 โปรแกรมเวลาจริง
217-452 แนะนําการจําลองแบบและการจําลอง
สถานการณ
217-453 ปญญาประดิษฐและระบบหุน ยนต
217-454 ระบบเรียนรูอัตโนมัติสําหรับงานระบบ
เมคาทรอนิกส
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส
217-462 แนะนําเทคโนโลยีหุนยนต
223-462 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

10

10
-

10
5

10
10

10
-

-

10

25

10
30
10

10
-

100
100
10
-

-

10

15
50
25

20
15
10

20
20

25
20
30

30

-

15
-

20
15
20

10
20

25
10
20

30

กิจกรรมกลุม/จัด
เสวนา
ทําแบบฝกหัด
กิจกรรมกลุม
ปฏิบัติงานจริง

-

-

-

20

10
-

5

-

-

-

112

100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100
100
100
100

100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
ปญหาเปน กระบวนการคิด
จัดการเรียนรู
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

45

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

325-103 ปฏิบัตกิ ารเคมีทั่วไป

345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต

345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม

332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

332-114 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับวิศวกร 2

890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

30

-

-

70

70

30

40

-

50
50
50
50
50
50
70

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

30

-

-

45

45

30

30

-

15
30
30
30
45
45

2(1-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล
240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
240-341 การออกแบบระบบฝงตัว
324-103 เคมีทั่วไป

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

15

-

-

10

10

-

5

-

10
10
5

-

-

-

-

-

5

-

-

40
20
-

-

-

-

10

10

5

-

-

20
10
15

-

-

-

10

10

10

5

-

10
20
10
10

100
55

1. การเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-

100

-

-

50

50

100

50
50
50
-

LAB

LAB

-

-

LAB 30

LAB 30

Lab 100

ปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
-

113

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
100
100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
ปญหาเปน กระบวนการคิด
จัดการเรียนรู
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

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

895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต

895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต

30

30

45
50

50

50

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3(3-0-6)

890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต

20

20

15

-

15

-

10

5

-

20

10

35

-

-

Pair-Share) 15%
2. การเรียนรูแบบ
รวมมือ
(Collaborative
learning group)
15%
3. การเรียนรูแบบ
ใชเกมส
(Games)5%
4. การเรียนรูแบบ
ทบทวนโดยผูเรียน
(Student-led
review
sessions)5%
5. Guided
practice 15%
-

-

-

-

114

100

100

100

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning
รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ
รอยละของการสอน
แบบบรรยายของ
ใชสื่อ/วิดีโอ
แบบอื่นๆ
สั้นๆ
จํานวนชั่วโมงตาม
รวมรอยละ
ประกอบการ
แบบใช
แบบเนนทักษะ
หนวยกิต
แบบ
ปญหาเปน กระบวนการคิด
จัดการเรียนรู
100
โครงงาน
ระบุ
การอภิปราย
ฐาน
ระบุ
จํานวน
ระบุ
ระบุ
คนควาในชั้น
การจัดการ
ชั่วโมง รอยละ
รอยละ
เรียน
เรียนรู
บรรยาย

มคอ.2

มคอ.2
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

115

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

116

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

117

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

118

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

119

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

120

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

121

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

122

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

123

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

124

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

125

มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

128

มคอ.2
ภาคผนวก ฉ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
ภาคผนวก ช ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มคอ.2
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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