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สารบัญ 
        เร่ือง หน้า 
หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 

 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก 1 
4) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

3 

10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

5 

13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  6 
  

หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1) ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   17 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง   17 

  
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 

 

1) ระบบการจัดการศึกษา 20 
2) การดำเนินการหลักสูตร 20 
3) หลักสูตรและอาจารย์ 22 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 70 
5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 70 

  
หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 73 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

76 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ / มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 

79 

4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล 

82 

5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

85 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

               เร่ือง หน้า 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 94 

  
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 95 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 95 
3) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 95 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 95   

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1) การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 97 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 97 

  
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสตูร 

 

1) การกำกับมาตรฐาน 98 
2) บัณฑิต 98 
3) นักศึกษา 98 
4) คณาจารย์ 98 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  98 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 101 
7) ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 101 

  
หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 103 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 103 
3) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 103 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 103 

  
ภาคผนวก  

ก  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

105 

ข  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับความรู้ คุณลักษณะของบุคคลและ
ทักษะ (Knowledge, attitude and Skill) 

107 

ค  ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 109 
ง  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่
สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

114 

จ  ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning : 
WIL) 

123 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

               เร่ือง หน้า 
ฉ  ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 126 
ช  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคน 

128 

ซ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร 135 
ฌ  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 143 
ญ  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 145 
ฎ  เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 กำหนด 153 
ฏ  เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 155 
ฐ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต 

156 

ฑ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 171 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร   25490101106294 
ภาษาไทย :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) 
                    ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)  
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)  
                    ชื่อย่อ :   B.Eng. (Mechatronics Engineering) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
141 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ    

5.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 

 

5.2 ภาษาที่ใช้    
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5.3 การรับนักศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น    
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม ่ 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
            เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 
             การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18 (9/2563)  เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418 (1/2564) เมื่อวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2564 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  

   หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 เปิดสอน ปี พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ในปีการศึกษา 
2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
1) วิศวกรในระบบการผลิต โดยเฉพาะการผลิตอัตโนมัติเน้นการวิเคราะห์  ออกแบบ และควบคุม

เครือ่งจักรกลอัตโนมัติ  
2) วิศวกรและผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านเมคาทรอนิกส์ 
3) นักวิจัยในองค์กรที่มีการวิจัยและพัฒนาหรือศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน 

วิศวกรรมระบบควบคมุอัตโนมัต ิ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

 

ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชือ่

หลักสูตรที่

จบ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ

การศึก

ษา 

1.  อาจารย ์ นางสาวชลิตา หริัญสุข ปริญญาโท 

 

 

ปริญญาตร ี

M.Phil 

M.Sc. 

M.Sc 

B.Eng. 

Hons 2:1 

Artificial Intelligence-Machine Learning 

Artificial Intelligence-Robotics 

Mechatronics & Optical Engineering 

Mechanical Engineering 

University of Edinburgh, UK 

University of Edinburgh, UK 

Loughborough University, UK 

Imperial College, UK 

2550 

2541 

2540 

2539 

2.  อาจารย ์ นางสาวจุฑามณี อุ๋ยสกลุ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

D.Eng. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์

Harbin Engineering University, P.R. China 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2562 

2555 

2552 

3.  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายภาสกร เวสสะโกศล ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.  

 

วศ.ม.  

 

วศ.บ.  

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 

2553 

 

2544 

 

2533 

4.  อาจารย ์ นางสาวจีระภา สุขแก้ว ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Mechanical and Aerospace Engineering 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of California at Davis, USA 

Lehigh University, USA 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2547 

2541 

2538 
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ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชือ่

หลักสูตรที่

จบ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ

การศึก

ษา 

5.  รอง

ศาสตราจารย ์

นายพฤทธิกร สมิตไมตร ี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Kentucky, USA. 

Vanderbilt University, Nashville TN, USA. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2547 

2543 

2539 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ คือ การสร้าง
ทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงระบบการผลิตกําลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน และให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ช่องทางได้ใช้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาของภาครัฐ  

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว นับได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และอุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ มีการขยายตัวและขยายฐานการผลิตให้ครอบคลุมและทันต่อความต้องการของผู้บริโภค
และจําเป็นต้องวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนมีความ
ต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการวิจัย และเทคโนโลยีขั้นสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการพัฒนาในวิศวกรรมสาขา
อ่ืน ๆ จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบของหลักสูตรเป็นสิ่งจําเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณอุ์ตสาหกรรมไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และ S-curve 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
เนื่องจากปัจจัยภายนอกทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ปัญหาสังคมต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

อิทธิพลทางวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู้ ปัจจัยด้านข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม มีความสําคัญใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนี้  เพ่ือสร้างสังคมที่รู้เท่าทันและปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมยุคสื่อสารไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม อย่างเป็นธรรม ทั้งคอมพิวเตอร์ เค รือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานด้านสังคมได้กลายเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ทุกคน
เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค แต่การใช้เทคโนโลยีเกินความพอดีอาจนําไปสู่การนําไปใช้ในทางที่ผิด ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรนี้จะคํานึงถึงความจําเป็นใน
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสําคัญด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือได้บัณฑิตช่วยชี้นํา
และเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
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ผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการพัฒนาในวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ  ด้วยเหตุนี้ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ซึ่งเป็น
ศาสตร์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจากวิศวกรรมเครื่องกล จึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประดิษฐกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพสูง และสะดวกต่อการใช้งาน ด้วยเหตุ
นี้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เน้นการปรับเพ่ิมความรู้ด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมตารางคํานวณสําหรับงานวิศวกรรม  ซอฟต์แวร์สําหรับ
จําลองสถานการณ์และออกแบบโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ เป็นต้น มีการเพ่ิมรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญและใช้กันอย่างกว้างขวางในระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์สมัยใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบเรียนรู้อัตโนมัติ เพ่ือเป็นพ้ืน
ฐานความรู้ในการพัฒนาระบบเมคาทรอนิกส์ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ จึงได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
วิศวกร เพ่ือส่งผลให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพสำหรับประชากร องค์กร
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชนในภาคใต้และระดับชาติที่กําลังมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 4.0 และ S-curve 
รวมทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ในหลักสูตรปรับปรุง ได้บรรจุรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตนเอง
สนใจ ตลอดถึงได้ปรับปรุงวิชาที่มีปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติมากขึ้น และเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
ทางทฤษฎี อีกทั้งในหลักสูตรปรับปรุงนี้ยังได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่จําเป็นสําหรับการประกอบ
วิชาชีพ สร้างบัณฑิตให้คํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม เน้นความมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยบรรจุรายวิชาที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือได้วิศวกรที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยสมบูรณ์และสอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         

 เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันในด้านการผลิตวิศวกรเมคาทรอนิกส์ที่มคุีณภาพ มีความรอบรู้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ในสถาบัน เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ให้
ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 และ S-curve นอกจากนี้ผู้เรียนในสาขาอ่ืนสามารถเลือกเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรได ้
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสตูรอ่ืน  

  จำนวน 144 รายวิชา ได้แก่ 
1) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายวิชา คือ 
315-103 ความรูท้ั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา    2((2)-0-4) 

Introduction to Intellectual Property 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต       2((2)-0-4) 

Life in the Future 
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315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล      2((2)-0-4) 
Thinking and Reasoning 

315-100 คำนวณศิลป์       2((2)-0-4) 
Life in the Future 

315-203 กุญแจไขธรรมชาติ      2((2)-0-4) 
Key to Nature 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ      2((2)-0-4) 
Safety Life from Toxic Substances 

336-216 ยาและสุขภาพ       2((2)-0-4) 
Drug and Health 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   2((2)-0-4) 
Science and Technology in Daily Life 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ     1((1)-0-2) 
The Aesthetic in Photography 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล      2((2)-0-4) 
Digital Technology Literacy 
 

2) คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายวิชา คือ 
190-404 ธรรมชาติบำบัด       2((2)-0-4) 

Natural Therapy 
 

3) ศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 1 รายวิชา คือ 
001-101 อาเซียนศึกษา       2((2)-0-4) 

ASEAN Studies 
 

4) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต      2((2)-0-4) 

Healthy Body and Mind 
 
5) คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา คือ 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน 2((2)-0-4) 

Law Relating to Occupations and Everyday Life 
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  2((2)-0-4) 

General Principles of Law and Judicial Process 
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6) คณะศลิปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ 
895-001 พลเมืองที่ด ี       2((2)-0-4) 

Good Citizens 
 

7) คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 71 รายวิชา คือ 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ*       2((2)-0-4) 

Essential English 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน*     2((2)-0-4) 

Everyday English 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้*      2((2)-0-4) 

English on the Go 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล*      2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*      2((2)-0-4) 

English for Academic Success 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    2((2)-0-4) 

Improving English Writing Skills 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว       2((2)-0-4) 

Reading All Around 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน      2((2)-0-4) 

Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสำราญใจ     2((2)-0-4) 

Better Academic Texts Readers 
890-014 ฝึกสำเนียงผ่านเสียงเพลง      2((2)-0-4) 

English Pronunciation Through Songs 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง    2((2)-0-4) 

English Grammar for Real Life Communication 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 

English Conversation 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 

From Listening to Speaking English 
890-022 การนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

Presentations and Public Speaking in English 
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม    2((2)-0-4) 

Learning English Through Cultures 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 

Creating English Short Films 
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890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ     2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน      2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว     2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน     2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน     2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050 แปลสิกูเกิล       2((2)-0-4) 
Google Translate Me 

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

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน    2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment 

890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ    2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      2((2)-0-4) 
Basic Japanese 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน    2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงาน     2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น       2((2)-0-4) 
Basic Chinese 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน     2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in Daily Life 
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891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทำงาน     2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in the Workplace 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น      2((2)-0-4) 
Basic Korean 

895-010 การคิดกับพฤตกิรรมพยากรณ ์     2((2)-0-4) 
Thinking and Predictable Behavior 

895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข      2((2)-0-4) 
Creative Thinking 

895-012 การคิดเชิงบวก       2((2)-0-4) 
Positive Thinking 

895-020 ขิมไทย        2((2)-0-4) 
Thai Khim 

895-021  ร้อง เล่น เต้นรำ       1((1)-0-2) 
Singing, Playing, Dancing 

895-022  จังหวะจะเพลง       1((1)-0-2) 
Rhythm and Song 

895-023 กีตาร์         1((1)-0-2) 
Guitar 

895-024  อูคูเลเล่         1((1)-0-2) 
Ukulele 

895-025  ฮาร์โมนิกา        1((1)-0-2) 
Harmonica 

895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน      1((1)-0-2) 
Drama and Self-reflection 

895-027  อรรถรสภาษาไทย      1((1)-0-2) 
Appreciation in Thai Language 

895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์       1((1)-0-2) 
Creative Drawing 

895-030  ว่ายน้ำ        1((1)-0-2) 
Swimming 

895-031  เทนนิส         1((1)-0-2) 
Tennis 

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

895-033  กรีฑา         1((1)-0-2) 
Track and Field 
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895-034  ลีลาศ         1((1)-0-2) 
Social Dance 

895-035  เปตอง        1((1)-0-2) 
Petanque 

895-036  ค่ายพักแรม        1((1)-0-2) 
Camping 

895-037  แบดมินตัน        1((1)-0-2) 
Badminton 

895-038  เทเบิลเทนนิส       1((1)-0-2) 
Table Tennis 

895-039  การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ     1((1)-0-2) 
Exercise for Health 

895-045  ทักษะการสื่อสาร       2((2)-0-4) 
Communication Skills 

895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์      2((2)-0-4) 
History in Movies 

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

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม      2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 

895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 

895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์*      2((2)-0-4) 
Creative Tourism 

895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*      2((2)-0-4) 
Volunteer tourism 

895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด    2((2)-0-4) 
Learning through Backpacking Trips 

895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก       2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 

895-056  สงขลาศึกษา        2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 

895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ      2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation) 

895-061  ฟิตและเฟิร์ม        2((2)-0-4) 
Fit and Firm 
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895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้        2((2)-0-4) 
Fat to Fit 

หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
   ** กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

8) คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์      1((1)-0-2) 

Health for All 
 
9) สถาบันสันติศึกษา จำนวน 1 รายวิชา คือ 
950-102 ชีวิตที่ดี        3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life 
 

10) มหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายวิชา คือ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ     1((1)-0-2) 

Idea to Entrepreneurship 
 
11) คณะร่วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายวิชา 
215-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์      1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
 

12) ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายวิชา คือ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย     1((1)-0-2) 

Aesthetics of Thai Dance 
 

13) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายวิชา คือ 
820-100 รกัษ์โลก รกัษ์เรา       2((2)-0-4) 

Save Earth Save Us 
 

14) คณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 รายวิชา คือ 
472-113 ดาบสองคม       2((2)-0-4) 

Black and White 
472-114 กบนอกกะลา       2((2)-0-4) 

Creative Thinking 
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472-115 ฉันตอ้งรอด       2((2)-0-4) 
Survival 101 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น     1((1)-0-2) 
Local Arts and Fabric 

472-118 เงินในกระเป๋า       2((2)-0-4) 
Pocket Money 
 

15) วิทยาลัยนานาชาติ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 14 รายวิชา คือ 
142-112  อังกฤษออนแอร์       2((2)-0-4) 

English On Air 
142-121  โลกแห่งอนาคต       2((2)-0-4) 

The Future Earth 
142-124  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์     2((2)-0-4) 

Creative Problem Solving 
142-129  คิดไปข้างหน้า       2((2)-0-4) 

Organic Thinking 
142-135  พับเพียบเรียบรอ้ย      1((1)-0-2) 

Paper Craft 
142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว       1((1)-0-2) 

Sculpture 
142-137  ใคร ๆ ก็วาดได ้       1((1)-0-2) 

Everyone Can Draw 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี      1((1)-0-2) 

The Sound of Musics 
142-139  ท่องโลกศิลปะ       1((1)-0-2) 

Through the World of Art 
142-211  อังกฤษกันทุกวัน       2((2)-0-4) 

English Everyday 
142-212  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล    2((1)-2-3) 

English for Personality Development 
142-225  ปัจจัยที่ 5       2((2)-0-4) 

The 5th Need 
142-234  โลกสวย        1((1)-0-2) 

Life is Beautiful 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดดำ       1((1)-0-2) 

The Designers and Their Black Attires 
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16) ส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 รายวิชา คือ 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว       2((2)-0-4) 

Modern Life for Green Love 
200-107  การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล     2((2)-0-4) 

Internet of Thing for Digital Life 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม       2((2)-0-4) 

Into Engineering World 
200-112  คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร     3((3)-0-6) 

Fundamental Mathematics for Engineer 
200-113  ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกร     3((3)-0-6) 

Fundamental Physics for Engineer 
200-114  เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร      2((2)-0-4) 

Fundamental Chemistry for Engineer 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม     3((2)-2-5) 

Basic Electrical Engineering 
200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 

Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน     2((2)-0-4) 

Basic Drawing for Engineers 
 

17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 6 รายวิชา 
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว     3(3-0-6) 

Introduction to Embedded System  
211-231 วงจรอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

Basic Electronic Circuits  
212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1     1(0-3-0) 

Microprocessor Laboratory I 
211-241 สัญญาณและระบบ      3(3-0-6) 

Signals and Systems 
211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง     2(2-0-4) 

DC Drive Systems  
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ     2(2-0-4) 

AC Drive Systems 
 

18) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ จำนวน 13 รายวิชา 
215-103  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล     3((2)-3-4) 

Mechanical Engineering Drawing  
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215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์     3((3)-0-6) 
Engineering Mechanics: Statics 

215-221  กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์     3((3)-0-6) 
Engineering Mechanics: Dynamics  

215-222  กลศาสตร์วัสดุ       3((3)-0-6) 
Mechanics of Materials 

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

215-235  กลศาสตร์ของไหล      3((3)-0-6) 
Mechanics of Fluids 

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

215-201  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      2((2)-0-4) 
Partial Differential Equations 

215-202  ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม   2((2)-0-4) 
Numerical Methods for Engineering 

215-322  กลศาสตร์เครื่องจักรกล      3((3)-0-6) 
Mechanics of Machinery 

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

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

215-323  การออกแบบเครื่องจักร      3((3)-0-6) 
Machine Design 

 
19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต  จำนวน 1 รายวิชา 
226-214 กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน               2(1-3-2) 

Basic Manufacturing Processes 
 

20) คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  จำนวน 1 รายวิชา 
237-111 วัสดุวิศวกรรม       2((2)-0-4) 

Engineering Materials 
 

21) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 รายวิชา 
240-207 การเขยีนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล    2(1-2-3) 

Programming and Data Structures 
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        13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม          2((2)-3-4) 
Engineering Software Tools 

219-222 ชุดวิชาการทำงานรว่มกันของระบบอตัโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  6((4)-4-10) 
Module : Synergy of Automation and IoT Technologies 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์          3((3)-0-6) 
Robotics and Artificial Intelligence 

 
        13.3 การบริหารจัดการ 

     1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

     2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทั้งในสาขาวิชา ในคณะ และคณะอ่ืนๆ 
ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตผุล และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร   
1.1 ปรัชญา   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ซึ่งมีความสามารถสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในลักษณะบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) ตามแนวทาง 
Conceive design implement and operating ห รื อ  CDIO (CDIO-based education framework) เ พ่ื อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาและบูรณาการความรู้เชิงทฤษฏีและทักษะทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติ (Work 
integrated learning: WIL)  โดยใช้โจทย์เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) ซึ่งพัฒนาจาก
ปัญหาในอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้ตนเองตลอดชีวิต  
 

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล     
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่สำคัญ คือ ผู้ใช้

บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม และดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรมุ่งจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก และใช้โจทย์ทางวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ เน้นบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะการทำงาน และการทำงานเป็นทีมจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พ.ศ.2553 เพ่ือสร้างวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ให้สามารถตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์นี้ถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์นี้ซ่ึงเพียบพร้อมทัง้ความรู้และคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้  

1.3.1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 

1.3.2 มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 
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1.3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ในการประกอบวิชาชีพของ
ภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ เพ่ือปฏิบัติงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรม 4.0 หรือต่อ
ยอดเป็นนักวิจัย หรือเป็นผู้ประกอบการได้ 

1.3.4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
เชิงสร้างสรรค ์(Design and Creative Thinking) ในงานระบบอัตโนมัติ 

1.3.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเองในงานด้านที่สนใจ 
1.3.6 มีทักษะทางด้านการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ   
    คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ  

1. จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จำนวนอาจารย์ทีร่่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบactive 
learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   การเรียนการสอนแบบ active  
   learning 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา 

4.  ประเมนิประสิทธิภาพการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนา
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธภิาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

5. จำนวนรายวิชาที่กำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. จำนวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลทีเ่น้นพัฒนาการ
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ของผู้เรียน 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   สารสนเทศที่สนับสนุนการ 
   เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชากำหนดเกณฑ์ใน
การวัดและประเมินแต่ละรายวิชา 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จำนวนอาจารย์ทีร่ว่มกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด
และประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6.  จำนวนรายวิชาที่ใช้วธิีการวัด 
    และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ 
    กำหนดความพึงพอใจของ 
    ผู้เรียนต่อระบบการวัดและ 
    ประเมินผล 

4. ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ  
 เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้  
 เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร  
 รวมทั้งทักษะการปฏิบัติ ทางวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ 
   จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ 
   เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
   การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ 
   ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จํานวน 8 สัปดาห์   ในปีที่  3 หรือตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี  

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   

           ภาคต้น  เดอืนมิถุนายน – ตุลาคม 
           ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม            
           ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
               

2.2  คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
            1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
               หรอืเทียบเท่า 
            2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ 
               ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ 
            3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใตโ้ครงการของคณะและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
            1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ 
            2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอต่อวิชาเรียนในสาขาวิชาชีพ 
            3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อวิชาเรียนในสาขาวิชาชีพ 
 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัย  
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แกน่ักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ำ 
3) จัดการสอนเสริมใหแ้ก่นักศึกษาที่มีปญัหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี   
 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ปีที่ 2 – 35 35 35 35 
ปีที่ 3 – – 35 35 35 
ปีที่ 4 – – – 35 35 
รวม 35 70 105 140 140 

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  - - - 35 35 
   
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรบั (หน่วยบาท)  

   

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดำเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 541,073         1,082,146         1,623,219         2,164,292       2,218,399  

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไมร่วม 3)           400,800            801,600         1,202,400         1,603,200       1,643,280  

3. ทุนการศึกษา                  -                     -                     -                     -                     -    

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย           101,850           203,700            305,550            407,400         417,585  

รวม (ก)       1,043,723        2,087,446        3,131,169        4,174,892       4,279,264  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์         414,167            434,875            456,619            479,450          503,423  

รวม (ข)         414,167           434,875           456,619           479,450          503,423  

รวม (ก) + (ข)       1,457,890        2,522,321        3,587,788        4,654,342        4,782,687  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบำรุงการศึกษา 101,850 203,700  305,550  407,400  417,585  

ค่าลงทะเบียน 528,150  1,056,300  1,584,450  2,112,600  2,165,415  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – – – – – 

รวมรายรับ 630,000  1,260,000  1,890,000  2,520,000  2,583,000  
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

จำนวนนักศึกษา  35 70 105 140 140 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ป ี           41,654            36,033            34,169            33,245            34,162  

          
2.7 ระบบจัดการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน และแบบอื่นๆ (ออนไลน์) 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

   

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศกึษาตลอดชีวิต 

 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ดังนี้   
1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (work integrated learning: WIL) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  

2)  กำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพกำหนด โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร 

3)  กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4)  กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     141      หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร       ฝึกงาน     สหกิจ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30       30 
              สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์        4             4 
             สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ            5             5 
             สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ          1             1 
             สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล         4             4 
             สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข        4             4   
             สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร          4             4 
             สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา          2             2  
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 รายวิชาเลือก            6             6 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                         105        105 

                         1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     14            14 
                2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน       40            40 
      3) กลุ่มวิชาชีพ        51            51 
         -  บังคับ         40         40 
 -  เลือก         11            11 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                            6          6 
  ง. หมวดวิชาฝึกงาน 

     -  ทางเลือกปกติ                 320 ชั่วโมง 
     -  ทางเลือกสหกิจศึกษา                640 ชั่วโมง 
  

3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกติ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 
215-001  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์      1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์       1((1)-0-2) 

Health for All 
 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตทีส่ันติ   5 หน่วยกิต 
895-001  พลเมืองที่ดี           2((2)-0-4)  

Good Citizens 
950-102  ชีวิตที่ดี                3((3)-0-6)  

Happy and Peaceful Life 
 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ     1 หน่วยกิต 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ     1((1)-0-2)   

Idea to Entrepreneurship 
 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคบัจำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว      2(2-0-4) 

Modern Life for Green Love 
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การรู้ดิจิทัล   บังคับจำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล       2(2-0-4) 

Digital Technology Literacy 
200-107  การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล     2(2-0-4) 

Internet of Thing for Digital life 
142-225  ปัจจัยที่ 5 (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)      2(2-0-4) 

The 5th Need 
472-113  ดาบสองคม (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)     2(2-0-4) 

Black and White 
 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4  หน่วยกิต 
การคิดเชิงระบบ  บังคับ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล       2((2)-0-4) 

Thinking and Reasoning 
895-011  การคิดเพ่ือสร้างสุข       2((2)-0-4) 

Creative Thinking 
895-012  การคิดเชิงบวก        2((2)-0-4) 

Positive Thinking 
142-124  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2((2)-0-4) 

Creative Problem Solving 
472-114  กบนอกกะลา (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)     2((2)-0-4) 

Creative Thinking 
200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์     2((2)-0-4) 
  MOBA and Strategy Development 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-100  คำนวณศิลป์          2((2)-0-4) 

The Art of Computing  
895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์       2((2)-0-4) 

Thinking and Predictable Behavior 
142-129  คิดไปข้างหน้า *        2((2)-0-4) 

Organic Thinking 
472-118  เงินในกระเป๋า *        2((2)-0-4)  

Pocket Money 
* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร     4 หน่วยกิต 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 

Essential English 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     2((2)-0-4) 

Everyday English 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้      2((2)-0-4) 

English on the Go 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล      2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      2((2)-0-4) 

English for Academic Success 
(หมายเหตุ : กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา) 
สำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือมีผล

คะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าสูงเกินเกณฑ์สำเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ แทน
รายวิชาบังคับ 

142-117  การเขียนขั้นเทพ        2((2)-0-4)  
Advanced Writing 

142-215  การพูดในที่สาธารณะ       2((2)-0-4)  
Public Speaking 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา      2 หน่วยกิต 
xxx-xxx  สุนทรียศาสตร์ (1)      1(x-y-z) 
xxx-xxx  กีฬา (1)        1(x-y-z) 
 
รายวิชาเลือก      6 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ 1-7 หรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ไม่นับกลุ่มวิชาภาษาไทยเป็นวิชา
เลือก)  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ    105 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 14 หน่วยกิต            

 200-112  คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร     3((3)-0-6) 
Fundamental Mathematics for Engineer 

200-113  ฟิสิกส์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร     3((3)-0-6) 
Fundamental Physics for Engineer 

200-114  เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร      2((2)-0-4) 
Fundamental Chemistry for Engineer 

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

215-201  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      2((2)-0-4) 
Partial Differential Equations 

215-202  ระเบยีบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม   2((2)-0-4) 
Numerical Methods for Engineering 
 

2)  กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน   40 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม       2((2)-0-4) 

Into Engineering World 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม     3((2)-2-5) 

Basic Electrical Engineering 
200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 

Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน     2((2)-0-4) 

Basic Drawing for Engineers  
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3((3)-0-6) 

Basic Electronic Circuits  
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว     3((3)-0-6) 

Introduction to Embedded System  
226-214 กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน      2((1)-3-2) 

Basic Manufacturing Processes 
237-111 วัสดุวิศวกรรม       2(2-0-4) 

Engineering Materials 
215-102  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล     3((2)-3-4) 

Mechanical Engineering Drawing  
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์     3((3)-0-6) 

Engineering Mechanics: Statics 
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215-221  กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์     3((3)-0-6) 

Engineering Mechanics: Dynamics  
215-222  กลศาสตร์วัสดุ       3((3)-0-6) 

Mechanics of Materials 
215-235  กลศาสตร์ของไหล      3((3)-0-6) 

Mechanics of Fluids 
215-234  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม      3((3)-0-6) 

Engineering Thermodynamics 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพ่ือแข่งขัน    2((2)-4-0) 

Robot Design and Challenge 
 

 3) กลุม่วิชาชีพ      51 หน่วยกิต 
 - บังคับ     38 หน่วยกิต 
 
 วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า   8 หน่วยกิต 

212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1     1(0-3-0) 
Microprocessor Laboratory I 

211-241 สัญญาณและระบบ      3((3)-0-6) 
Signals and Systems 

211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง     2((2)-0-4) 
DC Drive Systems  

211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ     2((2)-0-4) 
AC Drive Systems 
 

วิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 หน่วยกิต 
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมลู    2(1-2-3) 

Programming and Data Structures 
 

 วิชาทางวิศวกรรมเครื่องกล   12 หน่วยกิต 
215-321  การสั่นสะเทือนเชิงกล      3((3)-0-6) 

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

Mechanics of Machinery 
215-351  ระบบควบคุมอัตโนมัติ      3((3)-0-6) 

Automatic Control Systems 
215-323  การออกแบบเครื่องจักร      3((3)-0-6) 
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Machine Design 
 

 วิชาทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  14 หน่วยกิต 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม    2((2)-3-4) 

Engineering Software Tools 
219-222 ชุดวิชาการทำงานรว่มกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  6((4)-4-10) 

Module : Synergy of Automation and IoT Technologies Module 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์     3((2)-3-4) 

Mechatronic System Design 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์    3((3)-0-6) 

Robotics and Artificial Intelligence 
 

 วิชาปฏิบัติการ    4 หนว่ยกิต 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1    1(0-3-0) 

Mechatronic Engineering Laboratory I 
219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2     1(0-3-0) 

Mechatronic Engineering Laboratory II 
219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2     2(0-6-0) 

Independent Study in Mechatronic Engineering II 
 
นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ 
 

1. ทางเลือกโครงงาน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
219-300 การฝึกงาน       ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

Practical Training 
219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1    2(0-6-0) 

Independent Study in Mechatronic Engineering I 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกวิชาชีพหรือจากรายวิชาอ่ืน  ๆ ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์เห็นว่าเหมาะสม แต่นับได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
 
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษาเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ

หน่วยงานที่สาขาวิชาฯ เห็นว่าเหมาะสม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม
ก่อนปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

219-400  สหกจิศกึษา        8(0-48-0) 
Cooperative Education 
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และให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ(เลือก) ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก
วิชาชีพหรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์เห็นว่า
เหมาะสม 
 - เลือก ทางเลือกปกต ิ   9 หน่วยกิต 
   ทางเลือกสหกิจศึกษา  3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 210-291  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3((3)-0-6) 

Data Communications and Computer Networking 
 210-431  การประมวลสัญญาณดิจิทัล      3((3)-0-6) 

Digital Signal Processing 
210-552  การประมวลภาพดิจิทัล       3((3)-0-6) 

Digital Image Processing 
 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 
215-203  กระบวนการผลิต       2((2)-0-4) 

Manufacturing Processes 
215-301  การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    2((2)-0-4) 

Engineering Management and Economics 
215-422  แนะนำระเบียบวิธีไฟไนทเ์อลลิเมนท์    3((3)-0-6) 

Introduction to Finite Element Method 
215-233  การถ่ายเทความร้อน      3((3)-0-6) 

Heat Transfer 
215-234  เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ    3((3)-0-6) 

Fluid Machinery and Piping System 
215-332  วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน    3((3)-0-6) 

Power Plant Engineering and Thermal System 
215-432  การประหยัดพลังงาน      3((3)-0-6) 

Energy Conservation 
215-241  เทคโนโลยียานยนต์      3((2)-3-4) 

Automotive Technology 
215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด    2((2)-0-4) 

Electric vehicles and hybrid electric vehicles  
215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต์   3((3)-0-6) 

Theories and applications of vehicle dynamics 
215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด  3((3)-0-6) 

Basics in Energy management of electric vehicles and  
hybrid vehicles 
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200-411 พ้ืนฐานระบบราง       3((3)-0-6) 
Railway Introduction 
 

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

200-413 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ      3((3)-0-6) 
Railway Traction Systems Design 

200-414 ระบบควบคุมรถไฟ      3((3)-0-6) 
Railway Control Systems Engineering 
 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
219-431  แนะนำระบบปฏิบัตกิารหุ่นยนต์     3((3)-0-6) 

Introduction to Robot Operating System 
219-432  ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส ์  3((3)-0-6) 

Machine Learning for Mechatronics Applications 
219-433  การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์    3((3)-0-6) 

Human-Robot Interaction 
 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต 
225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร    3((3)-0-6) 

Experimental Design for Engineers 
225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0    3((3)-0-6) 

Manufacturing Technology for Industry 4.0 
225-321 การศกึษาการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่      3((3)-0-6) 

Modern Industrial Work Study 
225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานสมัยใหม่    3((3)-0-6) 

Modern Production and Operations Management  
225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม ่   3((3)-0-6) 

Modern Product Design and Development 
225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ  3((3)-0-6) 

Business Management for Engineer and Entrepreneurship  
225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ   3((3)-0-6) 

Healthcare Systems Engineering and Management 
 
 วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

240-211  วิศวกรรมซอฟต์แวร์       2((2)-0-4) 
Software Engineering 
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240-309  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ     3((3)-0-6) 
Microcontroller and Interfacing 

 
240-341  การออกแบบระบบฝังตัว       3((3)-0-6) 

Embedded System Design 
240-318  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง    3((3)-0-6) 

Artificial Intelligence and Machine learning 
 
 หัวข้อพิเศษ 

219-441  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1     3(x-y-z) 
Special Topics in Mechatronics Engineering I 

219-442  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนกิส์ 2     3(x-y-z) 
Special Topics in Mechatronics Engineering II 

219-443  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3     3(x-y-z) 
Special Topics in Mechatronics Engineering III 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้รายวิชาใดท่ีไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตรให้ 
สามารถเลือกนับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

3.1.4 การเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระ/Module 
ผู้สนใจความรู้ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ทัง้ที่เป็นและไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สามารถเลือกในแผนกลุ่มสาระได้ โดยต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมหรือด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1 ปี (หรือผู้สนใจที่มี
คุณสมบัติอยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร) 

โดยผู้สนใจเรียนในแผนกลุ่มสาระ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาแผนอืน่ได้ โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
สาระที่สนใจ ซึ่งมีกลุ่มสาระท้ังหมด 1 กลุ่มสาระ ดังนี้ 

กลุ่มความรู้ด้านการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 6  หน่วยกิต  
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  6((4)-4-10) 

Module : Synergy of Automation and IoT Technologies Module 
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การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น และได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการล่วงหน้าแล้วนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร หรอืรายวิชาที่เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/
สถาบันอดุมศึกษาอ่ืน โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ 
 
ความหมายของเลขรหสัประจํารายวิชาทีใ่ช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

1.1 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 219-400 มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นรหัสประจําหลักสูตร ซึ่งรหัสประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คือ 219 ส่วนเลขอีกสามตัวถดัมา เป็นรหัสประจํารายวิชา ซึ่งมคีวามหมายดังนี้ 
1.1.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับชั้นปีของวิชา (เทียบตามชั้นปีนักศึกษาท่ีจะเรียนวิชานี้) 
1.1.2 เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) หมายถึงกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 0 วิชาทั่วไป ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
 1 ปฏิบัตกิารและโครงงาน 
 2 วิชาพ้ืนฐานทางเมคาทรอนิกส์ 
 3 วิชาชีพเมคาทรอนิกส์ 
 4 หวัข้อพิเศษ 
1.1.3 เลขตัวทีส่าม (หลักหน่วย) หมายถึงลําดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
1.2 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังนี้ 
เลขตัวที่ 1  หมายถงึ  จํานวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์  
เลขตัวที่ 3  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4  หมายถึง  จาํนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
สำหรับวงเล็บในตัวเลขท่ี 2 หมายถึง วิชาที่มีการเรียนการสอบแบบ active learning  
 

ในคำอธิบายรายวิชาอาจมีคำตา่ง ๆ ปรากฏอยูใ่ต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องไดร้ับระดับขั้นไม่ต่ำกว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรอื P หรือ S 

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

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคำอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรยีนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
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แผนการศึกษา 
ปีที ่1 

ทางเลือกปกติและสหกิจศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
200-111  สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113  ฟิสิกส์พืน้ฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114  เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115  ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
200-116  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ 3((2)-2-5) 
200-117  เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 
890-xxx  สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

  รวม       20((18)-4-38) 
 
    ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกติ 
211-231  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
215-101  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) 
215-121  กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
215-234  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) 
215-235  กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) 
226-214  กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 2((1)-3-2) 
890-xxx  สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว (สาระที่ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 

  รวม       21((20)-3-40) 
    

 
 

        หมายเหตุ   การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ปีที่ 2 
ทางเลือกปกติและสหกิจศึกษา 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (สาระที่ 1)  2((2)-0-4) 
211-291  แนะนำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) 
212-190  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
215-201  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
215-103  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) 
215-221  กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์ 3((3)-0-6) 
215-222  กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) 
237-111  วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 

  รวม       19((17)-6-34) 
    

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
211-241  สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) 
215-202  ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
219-220  ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพ่ือแข่งขัน 2((2)-4-0) 
219-221  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 2((2)-3-4) 
219-222  ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ต 

ของสรรพสิ่ง 
6((4)-4-10) 

240-207  การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 2((1)-2-3) 
215-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระที่ 1) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 

                                 รวม       19((16)-13-31) 
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ปีที่ 3 

ทางเลือกปกติและสหกิจศึกษา 
    สุนทรีการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
211-321  ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 2((2)-0-4) 
215-321  การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
215-322  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) 
215-351  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) 
219-311  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์(สาระท่ี 1) 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวิตที่ดี (สาระที่ 2) 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3(x-y-z) 

                               รวม       19(x-y-z) 
    

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชือ่วิชา หน่วยกิต 
211-322  ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 2((2)-0-4) 
215-323  การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) 
219-321  การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) 
219-322  วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
219-312  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
895-001  พลเมอืงทีดี่ (สาระที่ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (1) 3(x-y-z) 

  รวม       20(x-y-z) 
    

 
    ภาคการศึกษาที่ 3 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
219-300*  การฝึกงาน - 

  (ฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)  
 *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ 
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ปีที่ 4 
ทางเลือกปกต ิ

 
    ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (3) 3(x-y-z) 
219-411  การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 2(0-6-0) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (สาระที่ 3) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx   สาระที่ 4 การรู้ดิจิทัล 2((2)-0-4) 

  รวม       11(x-y-z) 
 
 
 
 
    ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
219-412  การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
xxx-xxx   สาระที ่5 การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 

  รวม       12((10)-6-20) 
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ปีที ่4 
สหกจิศึกษา 

 
    ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
219-400  สหกิจศึกษา 8(0-48-0) 

  รวม       8(0-48-0) 
 
 
 
 
    ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกติ 
219-412  การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (สาระที่ 3) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx   สาระท่ี 4 การรู้ดิจิทัล 2((2)-0-4) 
xxx-xxx   สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2((2)-0-4) 

  รวม       15((13)-6-26) 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา /ชุดวิชา (Module) 
 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  
Into Engineering World 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนอ 

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร   

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของปริพันธ์ 

Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of 
functions; applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 
 
200-113  ฟิสกิส์พืน้ฐานสำหรับวิศวกร 

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและวัตถุ
เกร็ง พลังงานและโมเมนตัม 

Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and 
moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 
200-114 เคมีพื้นฐานสำหรับวิศวกร 

Fundamental Chemistry for Engineers 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

สารเคมีในชีวิตประจำวันและความปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ์  ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โม
ไดนามกิส ์
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 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law 
of mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; 
thermodynamics 
 
215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations  
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร
Prerequisite: 200-112 Fundamental Mathematics for Engineer 

 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การแปลงลาปลาซ การประยุกต์กับโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรม 

First- and second-order ordinary differential equations; Laplace transforms; 
applications in engineering problems 
 
215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Partial Differential Equations 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Prerequisite: 215-101 Ordinary Differential Equations  

 

สมการอนุพันธ์ย่อย การแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรยีร ์การเปลี่ยนรูปแบบฟูเรียร์ การประยุกต์กับโจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรม 

Partial differential equations; separation of variables and Fourier series; Fourier 
transforms; applications in engineering problems  
 
215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 

Numerical Methods for Engineering 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Prerequisite: 215-201 Partial Differential Equations 

 

วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วงของข้อมูล วิธีการหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Numerical methods in engineering problems solving; solution of linear equation 
system; data interpolation; numerical integration and differentiation; numerical solution of the 
ordinary differential equation; numerical solution of partial differential equation 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 41 
 

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนอ 

Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; 
engineering career path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis 
and solving; teamwork; presentation techniques 
 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม 

Basic Electrical Engineering 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับเรยีนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กำลังไฟฟ้าจริง
และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตัวประกอบกำลัง การปรบัปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส  ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะนำ
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic 
electrical components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive 
power; power factor; power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; 
transformers; introduction to electric machinery; electric generators and motors; introduction to 
electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร  

Basic Engineering Programming 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่ตัวดำเนินการและนิพจน์  ประโยคคำสั่งและประโยคคำสั่งเชิงประกอบ  การ
ทำงานตามลำดับ การทำงานแบบทางเลือกและการทำงานแบบวนซ้ำ การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพ่ือประยกุต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 

Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; 
electronic data processing concepts; high-level language programming concepts; program 
design and development methodology; data types; constant; operations and expression; 
statement and compound statement, flow controls, sequence, alteration and iteration; 
debugging; program design and development with applications to engineering problems using a 
high level programming language; programming practices 
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200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
Basic Drawing for Engineers 

2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ความสำคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานสำหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออบลิก 
การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตัด การกำหนดขนาด
และรายละเอียดอื่นๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม  

The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; 
lettering; line types and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, 
isometric drawings, orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and 
descriptions in engineering drawing 
 
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

Basic Electronic Circuits 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม 
Prerequisite: 200-115 Basic Electrical Engineering 

 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รอยต่อพีเอ็น ไดโอด การวิเคราะห์วงจรไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอด 
เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ การไบอัสทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 
ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน แนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

Semiconductor devices; PN junction; diodes; analysis of diode circuits; diode 
applications; transistors technologies; biasing of transistor; basic transistor circuits and its 
applications; operational amplifier and its applications; introduction to power electronics 
devices 
 
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว 

Introduction to Embedded System 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: -  
Prerequisite: - 
แนะนำระบบเชิงเลข วงจรเชิงตรรกแบบรวม วงจรเชิงตรรกแบบลำดับขั้นและการรวมกลุ่ม กลไก

สถานะจำกัดและกระบวนการสอดประสาน การเข้าถึงหน่วยความจำและกลไกเชิงเวลา โครงสร้างการประมวลผล
เชิงคณิตศาสตร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอะนาล็อกและอุปกรณ์รอบข้าง ตัวประมวลผลสมองกลฝังตัว แนะนำการ
ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ภาษาซีสำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

Introduction to digital system; combinational logic circuit; sequential building blocks 
and sequential circuits, finite-state machines and synchronization; memory basics and timing; 
arithmetic structures; analog and peripheral interfacing; embedded processors; introduction to 
embedded system design; C programming for embedded system 
 
 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 43 
 

226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 
Basic Manufacturing Processes   

2((1)-3-2) 
 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบต่าง 
ๆ การกลึงโลหะ การคำนวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและลักษณะ
สมบัติของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีเลขสำหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเชื่อมโลหะ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ ท่าเชื่อม แนวเชื่อม
และการตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก และการเชื่อมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and 
fixtures; metal turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal 
forming, sheet metal pattern development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and equipment for welding, welding safety, 
welding processes, welding posture, weld and inspection, mig/mag welding and arc welding 
practices 
 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการนำไปใช้
ประโยชน์ สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 

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 

 
 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Drawing  
3((2)-3-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
Prerequisite: 200-117 Basic Drawing for Engineers 

 

เรขาคณิตบรรยายเบื้องต้น ภาพช่วยและการหมุนภาพ รอยตัดและรอยต่อ ภาพคลี่ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องสำหรับการเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด การกำหนดเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนและพิกัดเผื่อ การเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียนแบบระบบท่อ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบวิศวกรรม 
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Basic descriptive geometry; auxiliary views and rotation; developments and 
intersections; standard in technical drawings; representation and specifications of machine 
elements; assembly and detail drawings; fits and tolerances; welding symbols; drawing of piping 
systems; computer-aided engineering drawing 
 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 

Engineering Mechanics: Statics 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ระบบแรง เวคเตอร์ แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ ผังแรงอิสระ สมการสมดุลสถิตยศาสตร์ในสอง 
และสามมิติ ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้างในระนาบข้อต่อหมุน ข้อต่อรับโมเมนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์มวล จุดศุนย์กลางแรงโมเมนต์ โมเมนต์ของรูปทรง แรงภายในคานแผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดภายใน 
หน้าตัดคาน แรงเสียดทาน 

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

 
215-222 กลศาสตร์วัสดุ  

Mechanics of  Materials 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

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

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
Engineering Mechanics: Dynamics 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง ได้แก่ การกระจัด 
ความเร็ว และความเร่ง ในการเคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง ได้แก่ วิธี
แรงและความเร่ง วิธีงานและพลังงาน วิธีอิมพัลส์และโมเมนตัม กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรม   

Basic principles governing the laws of motion; Kinematics of particles and rigid 
bodies, displacement, velocity, and acceleration; absolute and relative motion; Kinetics of 
particles and rigid bodies; force-mass and acceleration method, the principle of work and 
energy method, the principle of impulse and momentum method; WIL framework by 
developing research topics in collaboration with industry 
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เค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   
Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force 

and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle 
and combined stresses; failure criterion; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
 
215-235 กลศาสตร์ของไหล  

Mechanics of Fluids 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวัด  แรงกระทำต่อวัตถุในของไหล การ
ทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุลสัมพัทธ์ มโนทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การไหลแบบความหนาแน่นคงที่และไม่คงที่  การวิเคราะห์เชิงอินทิเกรต สมการต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน และสมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์เชิงมิติและการจำลองแบบ การไหลในท่อ  แรง
เสียดทานและความดันลดในท่อ การวิเคราะห์วงจรท่ออย่างง่าย การวัดอัตราการไหล จลนศาสตร์ของการไหล  
การศึกษาการไหลด้วยวิธีเชิงทัศน์ สมการความต่อเนื่อง สมการนาเวียร์สโตกส์ การวิเคราะห์การไหลแบบไม่หมุน
วน การวิเคราะห์การไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน  การไหลรอบวัตถุการวิเคราะห์แรงยก
และแรงฉุดบนวัตถุการไหลแบบอัดตัวได้แบบหนึ่งมิติ กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
อุตสาหกรรม   

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; dimensional analysis and 
dynamic similarity; flow inside pipe, frictions and pressure losses along pipe; basic piping 
network calculation; flow measurement; 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; one-dimensional compressible flow; WIL framework by developing research 
topics in collaboration with industry 
 
215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม  

Engineering Thermodynamics 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

กฏข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์  ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ งานและ
ความร้อน  สมบัติของสารบริสุทธิ์  การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารจากกราฟ  ตาราง  และสมการ
สถานะ การวิเคราะห์พลังงานของระบบปิดและระบบควบคุม วัฏจักรคาร์โนท์ สภาพย้อนกลับไม่ได้และศักยภาพ
ของระบบหรือเอ็กเซอยี่  ประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนและเครื่องทำความเย็น  สัมพันธภาพของคุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และของผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากัน  กระบวนการทำความเย็น กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนา
โจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   
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The first and second laws of thermodynamics; functions and applications; work and 
heat; properties of pure substances; thermodynamic properties of substances from graphs and 
tables and equations of state; energy analysis of closed systems; energy analysis of open 
systems; Carnot cycle; entropy; irreversibility and availability; thermodynamic efficiencies of 
heat engines and refrigeration cycles; thermodynamic relations of pure substances and non-
reaction mixtures; air conditioning processes; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ การออกแบบกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ 
กลศาสตร์และกลไกพ้ืนฐาน การออกแบบชิ้นส่วนเครื่ องกลอย่างง่าย แนะนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
กระบวนการผลิตเบื้องต้น การทำงานเป็นทีม 

Robot challenges; design of robot contest’s rules; Robot competitive strategies; 
concept of basic mechanics and mechanisms; design of simple machine elements; introduction 
to DC motors; basic manufacturing processes; Teamwork 
 
กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) 
212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 

Microprocessor Laboratory I 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนร่วม : 200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร 
Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming 

 

การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น องค์ประกอบวงจรและรีจิสเตอร์ อินพุตแบบดิจิตัล 
เอาท์พุตแบบดิจิตัล การแปลงค่าแอนาล็อกเป็นดิจิทัล ตัวจับเวลาและตัวนับ การมอดูเลตความกว้างของพัลส์ 
แนะนำการขัดจังหวะ โครงงานขนาดเล็กท่ีใช้ไมโครโปรเซสเซอร ์

Basic microprocessor programing; hardware modules and registers; digital input; 
digital output; analog-to-digital conversion; timer and counter; pulse width modulation; 
introduction to interrupt; mini project with microprocessor 
 
211-321 ระบบขับเคล่ือนกระแสตรง 

DC Drive Systems 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
Prerequisite: 211-231 Basic Electronic Circuits 

 

องค์ประกอบในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า โหลดทางกล มอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรแปลงชนิด
ต่างๆ ตัวควบคุม ทบทวนอุปกรณ์กำลังกึ่งตัวนำ แนะนำคอนเวอเตอร์กำลังสำหรับระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 
คอนเวอเตอร์กระแสสลับ-กระแสตรง คอนเวอเตอร์กระแสตรง-กระแสตรงประเภทต่างๆ ระบบมอเตอร์และโหลด 
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คุณลักษณะของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง 
Elements in electric drives; mechanical loads; electric motors; power sources; 

converter circuits; controller; review of power semiconductor devices; introduction to power 
converter for DC drive; AC-DC converters; DC-DC converters; motor-load system; speed-torque 
characteristic of DC motors; speed control of DC motor drives. 
 
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 

AC Drive Systems 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
Prerequisite: 211-231 Basic Electronic Circuits 

 

เครื่องจักรกลกระแสสลับสำหรับระบบขับเคลื่อน แนะนำวงจรแปลงกำลังสำหรับระบบขับเคลื่อน
กระแสสลับ คอนเวอเตอร์กระแสสลับ-กระแสสลับ การควบคุมแรงดันกระแสสลับ ไซโคลคอนเวอเตอร์ คอนเวอ
เตอร์กระแสตรง-กระแสสลับ อินเวอเตอร์ประเภทรูปคลื่นสี่เหลี่ยม อินเวอเตอร์แบบความกว้างพัลส์ การควบคุม
ความเร็วของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมความเร็วของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัส 

AC machines for drives; introduction to power converter for AC drive; AC-AC 
converters; AC voltage controller; cycloconverter; DC-AC converters; square-wave inverters; 
pulse width modulator inverters; speed control of induction motors drives; speed control of 
synchronous motor drives 
 
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 

Programming and Data Structures 
2(1-2-3) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร  
Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming 
กระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรมตัวแปรชนิดข้อมูลนิพจน์โครงสร้างควบคุมกลยุทธในการแก้

โจทย์ปัญหาอาร์เรย์ข้อความการจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งานโครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อแถวคอยกอง
เรียงทับซ้อนตารางแฮชกราฟต้นไม้การย้อนรอย 

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 

 
215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 

Mechanical Vibrations 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม  
             215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
Prerequisite: 215-202 Numerical Methods for Engineering 
  215-221 Engineering Mechanics: Dynamics  
พฤติกรรมของระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การควง

ของเพลา หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน หลักการกันสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความอิสระ ได้แก่ 
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โหมดและรูปทรงของโหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะนำระบบที่มีหลายองศาของความอิสระ  
กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

The behavior of systems with single degree of freedom; free undamped vibration, 
natural frequency and damping effects; loss of energy in damped system; whirling of shafts; 
principles of vibration isolation and vibration measuring instruments; lumped systems with two 
degrees of freedom as natural frequencies, modes and mode shapes; principle of dynamic 
vibration absorbers; lumped systems with several degrees of freedom; WIL framework by 
developing research topics in collaboration with industry 
 
215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 
3((3)-0-6) 
 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
Prerequisite: 215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

 

มโนทัศนและคําจํากัดความของกลไกพ้ืนฐาน การวิเคราะหจลนศาสตรของกลไกดวยวิธีคํานวณและ
วิธีกราฟก เชน กลไกแขนตอ เฟองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกสงกําลัง การวิเคราะหแรงของกลไก หลักการของดา
ลอมแบร การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical 
analyses of the kinematics of linkages, gear trains, cams, and some power transmission 
mechanisms; kinetics of rigid bodies; D'Alembert's principle; analysis of forces in mechanisms; 
balancing of machinery; WIL framework by developing research topics in collaboration with 
industry 
 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Systems 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
             215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Prerequisite: 215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 
 215-101 Ordinary Differential Equations  

 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ  การวิเคราะห์และจําลองระบบพลวัตเชิงเส้น เสถียรภาพของ
ระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบ
และการชดเชยของระบบควบคุม กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Automatic control principles, analysis, and modeling of linear dynamic systems, the 
stability of linear feedback systems, time-domain analysis, frequency response analysis, design 
and compensation of control systems; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
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215-323 การออกแบบเครื่องจักร 
Machine Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องจักร และระบบเครื่องจักร คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติ การวิบัติ
แบบสถิตและแบบล้า ผลของจุดรวมความเค้นในงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
อย่างง่าย เช่น สกรูส่งกำลัง สปริง ข้อต่อสลักเกลียว ข้อต่อเชื่อม การออกแบบชิ้นส่วนส่งกำลัง เช่น เบรค
และคลัทช์ สายพาน โซ่และสลิง  การเลือกใช้ตลับลูกปืน การออกแบบเพลาและอุปกรณ์จับยึด การหล่อลื่น ซีล
และประเก็น โครงงานออกแบบเครื่องจักร กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Fundamental of machine design and machinery systems, properties of materials; 
theories of failure, static and fatigue failures, effects of stress concentration in machine 
elements design; design of simple machine elements such as power screws, springs, bolted 
joints, welded joints; design of power transmission elements such as brakes and clutches, belts, 
roller chains and wire ropes; rolling bearing selection; shaft and locational device designs; 
lubrication; gaskets and seals; machine design project; WIL framework by developing research 
topics in collaboration with industry 
 
219-221  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 

Engineering Software Tools  
2((2)-3-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลสำหรับงานออกแบบและวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจำลองสถานกา รณ์ และออกแบบด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์งานที่เกี่ยวข้อง เช่น แมทแลบ หรือ ซายแลบ โปรแกรมภาษาสคริป เช่น ไพ
ทอน กรอบการเรียนแบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม  

Use of digital technology for design and analysis of mechanical engineering 
problems; Spreadsheet software for engineering; computer simulation and design of mechanical 
engineering problems and related applications software, e.g. Matlab or Scilab; script program 
language, e.g. Python; WIL framework by developing research topics in collaboration with 
industry 
 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Module : Synergy of Automation and IoT Technologies 
6((4)-4-10) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

นิยามของระบบการวัดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความไม่แน่นอนของการวัด สถิติสำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล หลักการและคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางกล ปฏิบัติการของการวัดทาง
วิศวกรรม หลักการเบื้องต้นของกำลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮดรอลิกและ
อุปกรณ์ ได้แก่ ปั๊ม ตัวทำงาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม วงจรไฮดรอลิกพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้งาน ระบบนิว
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แมติกและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอัดอากาศ ตัวทำงาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม วงจรนิวแมติกพ้ืนฐานและการ
ประยุกต์ใช้งาน การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ด้วยวิธีแคสเดด แนะนำระบบควบคุมด้วยพีแอลซีและการ
ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายตัวตรวจรู้ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคลาวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
อุตสาหกรรม 

Definitions of measurement system and related standards; measurement 
uncertainty; statistics for data analysis; sensor fundamentals and characteristics; electrical 
measurement; mechanical measurement; engineering measurement laboratory; Principle of 
fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, properties of fluid in power transmission, principle of 
hydraulic and pneumatic systems; hydraulic system components; pumps, actuators, valves and 
control unit; basic hydraulic circuits and maintenance; pneumatic system components; 
compressors, actuators, valves, and control unit; basic pneumatic circuits and applications; 
pneumatic circuit design using Cascade method; introduction to PLC and applying to use in 
industrial applications; automatic data acquisition system; introduction to sensor networks; 
Introduction to clouds and internet of things; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 

Mechatronic System Design 
3((2)-3-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนำการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ระบบกายภาพ         
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตัวขับเคลื่อน เซนเซอร์และอุปกรณ์แปลงพลังง าน การวิเคราะห์สัญญาณ             
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ 
ระบบนิวเมติก พีแอลซี การพัฒนาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบกายภาพ และแบ่งกลุ่มย่อยทำ
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 
 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 

Robotics and Artificial Intelligence 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ เซนเซอร์และตัวทำงานของหุ่นยนต์ หลักการของเด
นาวิท-ฮาเทนเบิร์กเพ่ือกำหนดพารามิเตอร์ของหุ่นยนต์ สมการฟอร์เวิร์ดและสมการอินเวิร์สคิเนเมติกส์ แนะนำ
ปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษาของการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้  กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรม 
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Introduction to robotics; classification of robots; robot sensors and actuators; 
Denavit-Hartenberg principles for defining robot parameters; forward and inverse kinematic 
equations; introduction to AI; case studies of AI projects; WIL framework by developing research 
topics in collaboration with industry 
 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 

Mechatronic Engineering Laboratory I 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 215-222 กลศาสตร์วัสดุ 
                              215-235 กลศาสตร์ของไหล   
Prerequisite: 215-222 Mechanics of Materials 
                  215-235 Mechanics of Fluids 

 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ ความแข็งแรงของวัสดุ   กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรตรรกะ  ประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา โดยมีเวลาปฏิบัติการรวมกันไม่น้อยกว่า 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 
 
219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 

Mechatronic Engineering Laboratory II 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
Prerequisite: 219-311 Mechatronic Engineering Laboratory I 

 

ปฏิบัติการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบเก็บข้อมูลโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบกลไก  กำลังของไหล และการควบคุมเชิงตรรกะ  โดยมีเวลาปฏิบัติการรวมกันไม่น้อยกว่า 
30 ชั่วโมง 

At least 30 hours experiments in the fields of electronics; computer systems; 
computer networks; database; mechanical mechanisms; fluid power; and logic control 
 
219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  

Independent Study in Mechatronic Engineering I 
เงื่อนไข: ต้องเป็นนักศึกษาที่มีฐานะช้ันปีท่ี 4 

2(0-6-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

โครงงานที่สัมพันธ์กับหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส หรือการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือฝกฝนการคนควา ทดลองวิจัย การพัฒนารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษาเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบการให้คำแนะนำ หัวข้อที่ศึกษาและขอบเขตได้รับการ
เห็นชอบจากกรรมการประจำหลักสูตร 

Study projects related to mechatronic engineering topics or technology 
entrepreneurship; self-practice on review, research, business model development or self-
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interested topic; the study is under supervision of the advisor, trainer or business owner; the 
topic and scope are approved by the curriculum committees. 
 
219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 

Independent Study in Mechatronic Engineering II 
เงื่อนไข: ต้องเป็นนักศึกษาที่มีฐานะช้ันปีท่ี 4 
สำหรับทางเลือกปกติ 

1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
Prerequisite: 219-411 Independent Study in Mechatronic Engineering I 
สำหรับทางเลือกสหกิจศึกษา 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 219-400 สหกิจศึกษา 
Prerequisite: 219-400 Cooperative Education 
เป็นวิชาโครงงานที่ต่อเนื่องจากวิชาการเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 และสหกิจศึกษา โดย

ผู้เรียนต้องศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์ผลภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำ ประเมินผล
จากรายงานและการนำเสนอโครงงาน 

Continued projects from the independent study in Mechatronic Engineering I and 
Cooperative Education 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 
 
กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) 
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Data Communications and Computer Networking 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

แนะนำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุด
และระบบเชื่อมโยง ตัวแบบเวลาหน่วงสำหรับเครือข่ายข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล
ของกลุ่มข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายสวิตชิง การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล 
ความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ 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 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 211-241 สัญญาณและระบบ 
Prerequisite: 211-241 Signals and Systems 
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ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหน่วยและการแปลงแบบแซด (z) การแปลงฟูริเยร์เต็มหน่วย 
การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว ตัวกรองชนิด FIR และ IIR และเทคนิคการออกแบบ ผลเนื่องจากคำที่มีความยาวจำกัด 
แนะนำสัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตคาสติก 

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 
 
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล 

Digital Image Processing 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 211-241 สัญญาณและระบบ 
Prerequisite: 211-241 Signals and Systems 

 

แนะนำการประมวลภาพดิจิทัล ระบบสองมิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้น การรับรู้ภาพ การชัก
ตัวอย่างและการควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพด้วยตัวแบบเฟ้นสุ่ม การปรับปรุงภาพ การ
กรองภาพ การทำให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉาย การบีบอัดข้อมูลภาพ 

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 
 
215-203 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

วิวัฒนาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กับการผลิต แหล่งที่มาและสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะแบบร้อน และแบบเย็น การกลึง การไส การกัด การ
ตัดและการเชื่อม เป็นต้น พลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก ยางและการขึ้นรูปยางเครื่องจักรและวิธีการผลิต
สมัยใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนา
โจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม  

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 equipment; WIL framework by developing research 
topics in collaboration with industry 
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215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Management and Economics 

2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: - 

 

หลักการพ้ืนฐานการจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน ค่าของเงินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการทดแทนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา 
การประเมินค่าและการเลือกทางเลือกในการตัดสินใจ  มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายในและอัตรา
ผลตอบแทนภายนอก การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

The principles of economics and management; cost concepts; time value of 
money; break-even analysis; replacement analysis; depreciation; evaluation a single project; 
comparison and selection among alternatives; present worth; benefit-cost ratio analysis; 
internal rate of return; the external rate of return; decision making under uncertainty and risk; 
production management; production and service planning; organization and human resource 
management 
 
215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 

Introduction to Finite Element Method 
3((2)-3-4) 
 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์  การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการสร้าง
รูปแบบของระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ เช่น วิธีการโดยตรง วิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง วิธีการแปรผันแนะนำการ
ใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลลิเมนท์เชิงพาณิชย์สำหรับแก้ปัญหาทางกลศาสตร์วัสดุ  ปัญหาด้านความร้อน 

Theoretical and conceptual basis for the finite element method (FEM); finite 
element formulation using various techniques, direct approach, method of weighted residual 
and variational approaches; using FEM commercial finite element software for solving 
mechanics of materials and heat problems 
 
215-233 การถ่ายเทความร้อน 

Heat Transfer 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การนำความร้อน การนำความร้อนในสภาวะคงตัวแบบ 1 และ 2 มิติ  การนำความร้อนในสภาวะไม่
คงตัวแบบมิติเดียว  การวิเคราะห์การนำความร้อนโดยวิธีเชิงตัวเลข  การพาความร้อน  การวิเคราะห์เชิงมิติในการ
ถ่ายเทความร้อนแบบการพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบบังคับบนผนังท่อกลม  แผ่น
เรียบ และภายในท่อรูปต่าง ๆ   การวิเคราะห์การพาความร้อนในกรณีง่าย ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเท
ความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการเดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบัติการดูดกลืนและการ
เปล่งความร้อน  ตัวประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวัตถุดำและวัตถุเทา  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพ่ิม
การถ่ายเทความร้อน กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Conduction; one and two-dimensional steady-state heat conduction, one-



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 55 
 

dimensional unsteady state conduction; numerical analysis of heat conduction; convection; 
dimensional analysis in convection heat transfer, natural convection, forced convection on 
circular pipe, plane surface and in conduits, simplified  analysis in convection heat transfer; 
relationship between heat transfer and fluid friction; condensation and boiling; radiation; 
absorption and emission characteristics, view factor, radiation of black and grey bodies; heat 
exchangers; heat transfer enhancement; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
 
215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 

Fluid Machinery and Plumbing Systems  
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ชิ้นส่วนพื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลใน แนวแกน 
และในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของปั๊มแบบเหวี่ยงหนีศูนย์ กังหันน้ำ ความเร็วจำเพาะคาวิเทชัน 
กังหันไอน้ำ การเลือกปั๊มสำหรับระบบให้เหมาะสม การเลือกชนิดของปั๊มสำหรับงานต่าง ๆ  เกณฑ์และมาตรฐาน
ของระบบท่อระบบท่อประปาสำหรับอาคาร การเพ่ิมความดันของน้ำในระบบท่อ  การออกแบบระบบท่อระบาย
น้ำและท่ออากาศ การออกแบบระบบดับเพลิง  กรอบการเรียนรู้แบบ  WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
อุตสาหกรรม   

Basics of fluid machinery; blade theory; radial and axial flow; dimensional analysis; 
centrifugal pump efficiency; turbine, cavitation, design and pump selection; plumbing code and 
standards; plumbing system for building; increasing water head in plumbing system; guiding rule 
for finding the circulator; drainage system and vent pipe design; design of fire protection 
system; WIL framework by developing research topics in collaboration with industry 
 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 

Power Plant Engineering and Thermal System 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ภาระไฟฟ้าของโรงจักร การวางแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ 
ผลกระทบต่อสิ่งของแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าของโรงจักรแบบต่าง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  โรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรไอน้ำ โรงจักรกังหันก๊าซ  โรงจักรวัฎ
จักรผสม และโรงจักรผลิตพลังร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่อง
ควบแน่น หม้ออุ่นน้ำ แนะนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด  กระบวนการออกแบบระบบ
ความร้อน  การพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์ในออกแบบระบบความร้อน  การเลือกอุปกรณ์ตามความตองการของ
ระบบความร้อน  การสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การจำลองสถานการณ กรอบการ
เรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and 
environmental impacts of electric generation powerplants. Energy conversion principles from 
hydropower plant, internal combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine 
power plant; cogeneration and combined-cycle power plant; performance parameters, turbines, 
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boilers, condensers, feedwater heater. Introduction to nuclear power plants, control and 
instrumentation; Design of thermal system process, economic consideration for thermal system 
design, selection of thermal system equipment, mathematical model of thermal equipment 
and simulation; WIL framework by developing research topics in collaboration with industry 
215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 

Automotive Technology  
3((2)-3-4) 
 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ ประเภทของเครื่องยนต์ หลักการทำงานและระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ แนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์  ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเบื้องต้น  
การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนและการทำงานของเครื่องยนต์ หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบ
ส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์  การดูแลและบำรุงรักษาระบบ
ต่างๆ  ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเบื้องต้น  การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนและการทำงานของระบบต่าง ๆ  

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

215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 
Electric vehicles and hybrid electric vehicles 

2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พ้ืนฐานทางด้านยานยนต์ ต้นกำลังของยานยนต์และรูปแบบระบบส่งกำลัง ยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไฟฟ้าไฮบริด องค์ประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าและการทำแบบจำลองของยานยนต์ไฟ ฟ้า แนะนำการจัด
การพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น แนะนำระเบียบวิธีควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองและการประยุกต์ใช้งาน
ในยานยนต์ไฟฟ้า 

Basics in vehicles, prime mover, and powertrain topologies; electric vehicles and 
hybrid electric vehicles; essential components in electric vehicles and modeling; Introduction to 
energy management in electric vehicles; Introduction to model predictive control (MPC) and 
applications of MPC in electric vehicles 
 

215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 
Theories and applications of vehicle dynamics 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การวิเคราะห์ แรง การเคลื่อนที่ อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่าง  ระบบ
บังคับเลี้ยว ล้อยาง ระบบกันสะเทือน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในหลายองศาอิสระ การพัฒนาต้นแบบทาง
คณิตศาสตร์ของยานยนต์เพ่ือการควบคุม การวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนในยานยนต์  แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
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ตรวจวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน และการควบคุมและลดการสั่นสะเทือนภายในยานยนต์ 
Kinematics and kinetics of vehicle; aerodynamics; suspension system; steering 

system; tires and wheels; vibration; multi-degree of freedom; mathematical modeling of the 
vehicle control system; vibration analysis in vehicle; equipment and vibration measuring; 
control and optimization of the vehicle system 
 
215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริด 

Basics in Energy management of electric vehicles and hybrid 
vehicles 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การจัดการพลังงานและกำลังไฟฟ้า รูปแบบของระบบขับเคลื่อน ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบต่างๆ 
เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
การประยุกต์ใช้กริดอัฉริยะ และการประเมินประสิทธิภาพของยานยนต์ 

Energy and power management in hybrid and electric vehicles; drivetrain topology; 
overview of energy storage systems, fuel-cell stack, battery, battery management; charging 
management; battery charging, power converters, smart grid application, and energy efficiency 
estimation 
 
200-411 พื้นฐานระบบราง 

Railway Introduction 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พ้ืนฐานความรู้ทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวยานพาหนะ ราง ระบบขับเคลื่อน และอาณัติสัญญาณ 
ความปลอดภัยของระบบราง 

Basic knowledge in railway systems, railway infrastructure, rolling stock systems, 
track system, traction system and signaling; safety issues หัหำท in the railway 
 
200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐานระบบราง 
Prerequisite: 200-411 Introduction to Railways 

 

พลศาสตร์ของตัวรถระบบราง อากาศพลศาสตร์ ส่วนประกอบหลักของรถไฟขนส่งสินค้า  การ
บำรุงรักษาและการใช้งาน การสัมผัสกันระหว่างล้อและราง การล้าเนื่องจากการหมุนสัมผัส การแตก พัฒนาการ
เรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่งพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นฐาน 

Rail vehicle dynamics; aerodynamics; main features of freight vehicles; rolling stock 
maintenance and use; the wheel-rail interface; rolling contact fatigue; gauge corner cracking; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
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200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 
Railway Traction Systems Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐานระบบราง 
Prerequisite: 200-411 Introduction to Railways 

 

ระบบขับเคลื่อนของพาหนะระบบราง เครื่องจักรที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรงสำหรับขับเคลื่อน 
ตัวควบคุมกำลังไฟฟ้า และตัวจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนของพาหนะระบบรางประเภทต่างๆ ระบบห้ามล้อ 
การจัดการการสัมผัสระหว่างล้อกับราง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม   

Railway traction system; AC and DC machine for traction; power electronic 
controllers and power supply; the traction systems of different type of railway vehicle; the 
braking system and adhesion management; WIL framework by developing research topics in 
collaboration with industry 
 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 

Railway Control Systems 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐานระบบราง 
Prerequisite: 200-411 Introduction to Railways 

 

พ้ืนฐานการออกแบบระบบควบคุมรถไฟ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ การ
วางผังเส้นทางเดินรถ หลักการป้องกันความผิดพลาด การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเดินรถไฟ การออกแบบ
ระบบ interlocking ระบบควบคุมการเดินรถแบบ moving block systems ระบบการจัดการการเดินรถของ
ยุโรป หรือ European Rail Traffic Management System (ERTMS) และส่วนประกอบของระบบ ATP รวมไป
ถึงระบบควบคุมรถไฟของยุโรป European Train Control System (ETCS) 

Underlying principles in design of railway control systems; signaling installations and 
maintenance; route setting; failsafe principles and software design for operating railway traffic; 
automatic train control (ATP and ATO) and moving block systems; European Rail Traffic 
Management System (ERTMS), and its ATP component, the European Train Control System 
(ETCS) 
 
219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

Introduction to Robot Operating System 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

พ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการอูบันตู, คำสั่งพ้ืนฐานของลินุกซ์, หลักคิดของ ROS, การประยุกต์ใช้, 
publisher, subscriber, service, client, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS, โครงการประจำวิชา 

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

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์  
Machine Learning for Mechatronics Applications 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: -  
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Prerequisite: - 
ขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้อัตโนมัติได้แก่ การเรียนรู้แบบแผนภูมิต้นไม้การเรียนรู้

แบบเบเซี่ยนและโครงข่ายประสาทเทียม   การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้อัตโนมัติกับงานระบบเมคาทรอ
นิกส์ 

Machine learning introduction; decision tree learning; bayesian learning; neural 
networks; applications of learning algorithms onto mechatronics system. 
 
219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 

Human-Robot Interaction 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การแนะนำการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ องค์ประกอบของมนุษย์และแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของมนุษย์ การออกแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การออกแบบอัลกอริทึมการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และ
หุ่นยนต์ แนะนำการเขียนโปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กรณีศึกษาการสาธิตและการ
ทดลองการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 

Introduction to human-robot interaction, Human factors and human mathematical 
model, Human-robot interaction design, Human-robot interface, Design the robotic control 
algorithms for human-robot interaction, Introduction to computer and robotics interface 
programming, case study: Human-Robot Interaction demonstrations and experiments 
 
225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร 

Experimental Design for Engineers 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การสุ่ม การออกแบบ
เชิงแฟคทอเรียล การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์ และการถดถอย การอธิบายผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

Basic principles of experimental design; statistical hypothesis testing, randomization; 
factorial designs; application of statistical technique, analysis techniques and regression; 
statistical interpretation 
 
225-312 เทคโนโลยีการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

Manufacturing Technology for Industry 4.0 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

แนวคิดของระบบการผลิตอัจฉริยะ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตแบบบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
ผลิตด้วยซีเอ็นซี เทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัสดุ (การพิมพ์ 3 มิติ) ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ
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ในอุตสาหกรรมและระบบหุ่นยนต์ ระบบซ่อมบำรุงอัจฉริยะ ระบบการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่อ งจักร 
เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ ระบบประมวลผลสถานะและการผลิตเครื่องจักร 

Concepts of smart manufacturing system; the evolution of technology and 
machinery in production for industry 4.0; computer-integrated manufacturing system; computer 
numerical control (CNC); CNC manufacturing technology; additive manufacturing (3D printing) 
technology; industrial control system; robotics and industrial automations; intelligent 
maintenance systems; human-machine interface (HMI) system; machine to machine (M2M) 
communication; manufacturing execution systems 
 
225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

Modern Industrial Work Study 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ความหมายและความสำคัญของการปรับปรุงผลิตภาพ  ความหมายของการศึกษาการทำงาน  
การศึกษาวิธี หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ แผนภูมิกระบวนการไหล  แผนภาพการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงาน  
แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิซิโม  การวัดงาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา  การประเมินอัตราการทำงาน  การคำนวณ
เวลาปรกติและเวลามาตรฐาน  การชักตัวอย่างงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน  ระบบเวลาการเคลื่อนที่ที่กำหนดไว้ 
ค่าจ้างจูงใจ ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการออกแบบระบบการทำงาน การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความ
จริง (เอเอาร์) เพ่ือสอนการทำงานและพัฒนาทักษะการทำงาน ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 

Definition and importance of productivity improvement; definition of the work 
study; method study; principles of motion economy; flow process chart, flow diagram, multiple 
activity chart, operation chart, simo chart; work measurement, steps in making a time study, 
operation pace rating, calculation of normal time and standard time; work sampling; standard 
data systems; predetermined motion-time systems; wage incentive; big data driven work 
systems design; application of augmented reality (AR) for operations training and skill 
development; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration 
with industrial partners 
 
225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานสมัยใหม่ 

Modern Production and Operations Management 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ระบบการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การพยากรณ์  
การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการทำงาน การบริหารโครงการ การวางแผนกำลังผลิต การ
วางแผนรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบ
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 
กรณีศึกษาการจัดการการผลิตและการดำเนินงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; 
location selection; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate 
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planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management; 
quality management and quality control; artificial intelligence and automation systems in 
production and operations management; case studies of production and operations 
management in an era of industry 4.0 
 
225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 

Modern Product Design and Development 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาความต้องการของลูกค้า การกำหนดหน้าที่การทำงาน การ
ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุและการเลือกกรรมวิธีการผลิต และเครื่องมือช่วยสำหรับการออกแบบ
ที่สำคัญ เช่น การสืบค้นสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพระดับซิกซ์ซิกมา การออกแบบเพ่ือการผลิต
และการประกอบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรมก้าวขนาน และวิศวกรรมย้อนรอย เทคโนโลยี
การสร้างต้นแบบเร็ว การรวมทั้งฝึกปฏิบัติการผ่านโครงงานกลุ่มย่อย 

Product development process; identifying customer needs; product functional 
requirements; product architecture; material and process selection; product development tools 
and techniques such as patent search, design for six sigma, design for manufacturability and 
assembly, economics analysis, concurrent engineering, and reverse engineering; rapid 
prototyping technology; product design project 
 
225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็นผู้ประกอบการ 

Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ประเภทของผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การค้นหาแนวคิดธุรกิจ  
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเ งินสำหรับ
ผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริง
ของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  การติดตามพฤติกรรมการทำงานของผู้ประกอบการ 

Type of entrepreneur; entrepreneurship appraisal; business idea generation; 
business opportunity analysis; business model canvas; production management; marketing and 
finance for entrepreneur; business ethics; doing case studies and problems in real-world 
situations through collaboration with industrial partners; job shadowing of entrepreneur 
 
225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ 

Healthcare Systems Engineering and Management 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจในบริบทของระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านการบริการสุขภาพ ระบบลำเลียงและนำส่งในการบริการสุขภาพ การจัดการโซ่อุปทานและการ
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ดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยผู้ป่วย และคุณภาพในการบริการสุขภาพ 
การออกแบบและจำลองระบบบริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการสุขภาพ 
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการบริการสุขภาพ 

Quantitative analysis for decision making in the healthcare context; big data 
analytics in healthcare; healthcare material handling and delivery systems; healthcare 
operations and supply chain management; quality, patient safety, and risk management in 
healthcare; health systems design and modelling; information technology systems for 
healthcare; artificial intelligence and automation systems in healthcare 
 
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering 
2((2)-0-4) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ความต้องการและข้อกำหนดของ
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมการค้นหาความต้องการระบบซอฟต์แวร์ของลูกค้าหลักการออกแบบซอฟต์แวร์การทดสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ของการแปลภาษา มโนทัศน์ของการบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ การคงทนต่อความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์หลังการพัฒนา แนะนำเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

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 
 
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 

Microcontroller and Interfacing 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนำสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ แนะนำชุดคำสั่งและภาษาแอสเซมบลี การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์รอบข้าง การสื่อสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอาร์ท และเอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ใน
ระดับล่าง การเรียกใช้อินพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจำ พูลลิ่งและอินเทอร์รัพท์ การเข้าถึงหน่วยความจำ
โดยตรง วงจรตั้งเวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ ตัวแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอก และดิจิทัล 
หน่วยความจำแบบแฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพ่ือการเชื่อมต่อและมาตรฐานบัส และงานประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

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. 
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240-341 การออกแบบระบบฝังตัว 
Embedded System Design 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในระบบฝังตัว โปรแกรม
ฝังตัว การประมวลผลแบบพลังงานต่ำ การออกแบบระบบเชื่อถือได้ กระบวนการและการออกแบบ เครือข่าย
ระบบฝังตัว การเชื่อมต่อและระบบสัญญาณแบบผสม 

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 
 
240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 

Artificial Intelligence and Machine learning 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

นิยามปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาโดยการค้น การแทนความรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ 
การโปรแกรม การคานวณเชิงวิวัฒน์เบื้องต้น การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร เครือข่ายประสาท การเรียนรู้เชิงลึก 

Definition of Artificial Intelligence; problem solving by search; knowledge 
representation; natural language processing; introduction to evolutionary computation; machine 
learning; neural networks; deep learning 
 
219-400 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
8(0-48-0) 
 

 เงื่อนไข: ต้องเป็นนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กำหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

การฝึกงานและศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการทำงาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ทำงานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงานและ
จัดทำรายงานสรุปผล การทำงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 

On the job training related to mechatronic 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 
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219-441~3 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1~3 
Special Topics in Mechanical Engineering I-III  

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

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาของวิชา 
Prerequisite: Depends on subject 

 

เป็นวิชาเกี่ยวกับวิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

The subjects which concern with valuable special topics and interest in 
mechatronics engineering, and must be approved by the faculty of engineering 

 
การฝึกงาน 
219-300 การฝึกงาน                                                                   ไม่น้อยกว่า     320 ชั่วโมง 

Practical Training  
 เงื่อนไข: ต้องเป็นนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

กำหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
Prerequisite: 219-311 Mechatronic Engineering Laboratory I 

 

นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรายงานเสนอสาขาวิชาฯ และมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้
ควบคุมเป็นที่น่าพอใจ 

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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        3.2 ชือ่ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ช่ือหลักสูตร

ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1.  อาจารย ์ นางสาวชลิตา หริัญสุข ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตร ี

M.Phil 

 

M.Sc. 

M.Sc 

B.Eng. 

Hons 2:1 

Artificial Intelligence Machine 

Learning 

Artificial Intelligence Robotics 

Mechatronics & Optical Engineering 

Mechanical Engineering 

University of Edinburgh, UK 

 

University of Edinburgh, UK 

Loughborough University, UK 

Imperial College 

2550 

 

2541 

2540 

2539 

2.  อาจารย ์ นางสาวจุฑามณี อุ๋ยสกลุ ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

D.Eng. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์

Harbin Engineering University, P.R. 

China 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2562 

 

2555 

2552 

3.  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายภาสกร เวสสะโกศล ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 

2553 

 

2544 

 

2533 

4.  อาจารย ์ นางสาวจีระภา สุขแก้ว ปริญญาเอก 

 

Ph.D. 

 

Mechanical and Aerospace 

Engineering 

University of California at Davis, 

U.S.A. 

2547 
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ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ช่ือหลักสูตร

ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 
  

ปริญญาตร ี

M.Sc. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Lehigh University, U.S.A. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2541 

2538 

5.  รองศาสตราจารย ์ นายพฤทธิกร สมิตไมตร ี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

M.Sc. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

Mechanical Engineering 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Kentucky, U.S.A. 

Vanderbilt University, Nashville TN, 

U.S.A. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2547 

2543 

 

2539 

 3.2.2  อาจารย์ประจำ 
 

ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวชิา)ที่จบ 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
1.  ศ. นายพีระพงศ์  ทีฆสกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

M.Sc. (Mechanical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

University of Missouri, U.S.A. 
University of Missouri, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2539 
2535 
2531 

90 135 135 135 

2.  รศ. นายสธุรรม  นิยมวาส ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

The University of Alabama, 
U.S.A. 
New Jersey Institute of 
Technology, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2544 
 
2540 
 
 
2530 

168 135 135 135 
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ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวชิา)ที่จบ 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
3.  รศ. นายเจริญยุตร เดชวายุกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

M.Sc. (Mechanical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

Vanderbilt University, U.S.A. 
Vanderbilt University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2544 
2541 
2534 

188 135 135 135 

4.  รศ. นายวิริยะ  ทองเรือง ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

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

North Carolina State 
University, U.S.A. 
New Jersey Institute of 
Technology, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2544 
 
2540 
 
2534 

161 135 135 135 

5.  รศ. นายพฤทธิกร  สมิตไมตร ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Mechanical Engineering) 

M.Sc. (Mechanical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

University of Kentucky, U.S.A. 
Vanderbilt University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2547 
2543 
2539 

339 135 135 135 

6.  รศ. นายกฤช  สมนึก ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
2551 
2547 

522 135 135 135 

7.  ผศ. นางสาวจนัทกานต์ ทวีกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

2546 
2539 
2534 

240 135 135 135 

8.  ผศ. นายธีระยทุธ  หลีวิจิตร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

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

KMUTT 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

2550 
2543 

393 135 135 135 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 68 
 

ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวชิา)ที่จบ 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2538 

9.  รศ. นายชยุต  นนัทดสุิต ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

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

2547 
2543 
2541 

471 135 135 135 

10.  ผศ. นายภาสกร เวสสะโกศล ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

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

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

2553 
 
2544 
 
2533 

429 135 135 135 

11.  อาจารย ์ นายฐานนัดร์ศักดิ์ เทพญา ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2548 
 
2539 
2536 

450 135 135 135 

12.  อาจารย ์ นางสาวจีระภา  สุขแก้ว ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

University of California at 
Davis, U.S.A. 
Lehigh University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2547 
 
2541 
2538 

263 135 135 135 

13.  อาจารย ์ นายกิตตนิันท์ มลิวรรณ ปริญญาเอก 
 

Ph.D. (Fluid Mechanics) 
 

Paul Sabatier University, 
France 

2547 
 

366 135 135 135 
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ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวชิา)ที่จบ 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

DEA. (Energétique et 
Transferts) 
Maîtrise (Méchanique) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

Paul Sabatier University, 
France 
Paul Sabatier University, 
France 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2544 
 
2543 
 
2539 

14.  อาจารย ์ นายสมชาย  แซ่อ้ึง ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

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

Université Henri Poincaré, 
France 
Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
France 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 
 
2545 
 
 
2541 

502 135 135 135 

15.  ผศ. นายปรมินทร์  เณรานนท์                             ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

Newcastle University 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2557 
 
2550 
2546 

336 135 135 135 

16.  ผศ. นายมักตาร์  แวหะย ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2557 
2552 
2550 

509 135 135 135 

17.  อาจารย ์ นางสาวจฑุามณี  อุ๋ยสกลุ ปริญญาเอก 
 

D.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
Harbin Engineering University, 
P.R. China 

2562 
 

345 135 135 135 
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ลำดับ
ที่ 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวชิา)ที่จบ 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั  ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
2552 

18.  อาจารย ์ นางสาวชลิตา  หิรัญสุข ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

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

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

2550 
 
2550 
 
2540 
 
2539 

288 135 135 135 

19.  อาจารย ์ นายสราวุธ  โกนสร้าง ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

364 135 135 135 

20.  อาจารย ์ นายนิติพันธุ์  วิทยผดงุ ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

366 135 135 135 

              
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
     ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 วิชาการฝึกงานประกอบด้วย การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน  การรายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกงาน  การ
รายงานผลและนำเสนอการฝึกงาน   การประเมินผล และการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน   

4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
2) มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ในการประกอบวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ 
4) มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเชิง

สร้างสรรค์ (Design and Creative Thinking) ในงานระบบอัตโนมัติ 
5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเองในงานด้านทีส่นใจ 
6) มีทักษะทางด้านการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได ้
 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามท่ีหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานกำหนด 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

 นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวข้อโครงงานที่มีความน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  โดยต้องเรียนรู้ทั้ง การทบทวนเอกสาร  การเขียนข้อเสนอโครงการ และ การดำเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและการให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินโครงงาน รวมไปถึง ต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การเขียนโปสเตอร์สรุป
ผลงาน และการนำเสนอสรุปผลงาน 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1) แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
2) มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ในการประกอบวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ 
4) มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเชิง

สร้างสรรค์ (Design and Creative Thinking) ในงานระบบอัตโนมัติ 
5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเองในงานด้านที่สนใจ 
6) มีทกัษะทางด้านการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
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5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

1) หัวข้อโครงงาน อาจกำหนดโดยอาจารย์ หรือ นักศึกษากับอาจารย์ร่วมกันกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรายวิชา โดยส่งเสริมให้มีหัวข้อโครงงานที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2) ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับให้นักศึกษาทำโครงงาน 
3) ภาควิชาจัดอบรมความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมให้นักศึกษาระหว่างการทำโครงงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น 

กระบวนการออกแบบ การสืบค้นและการวิเคราะห์สิทธิบัตรและบทความวิจัย การเขี ยนข้อเสนอโครงการและ
รายงาน เทคนิคการนำเสนอ และการใช้เครื่องมือช่าง 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ให้คำปรึกษาในรายละเอียด และติดตามการดำเนินงานของนักศึกษา ตลอด
การดำเนินโครงการของนักศึกษา 

5) กรรมการประเมินโครงงาน จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละครั้งของการสอบประเมินความก้าวหน้า 
6) ภาควิชาจัดกิจกรรมวันประกวดโครงงาน ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผู้เรียนจาก ผลการดำเนินงานโครงงาน การนำเสนอ รายงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
3) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ กำหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจำรายวิชา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มี จ ร ร ย าบ ร รณ
วิ ช าชี พ  แ ล ะมี จิ ต
วิ ญ ญ าณ ข อ งก า ร
ด ำ เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ
ประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1 . มี ก าร ให้ ค ว าม รู้ ถึ ง ผ ล ก ระท บ ต่ อ สั งค ม 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 
3. สอดแทรกจิตสำนึกของการดำเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียน
การสอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา 
4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์ 

2. มีความสามารถใน
การทำงานเป็นทีม 

1. จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ต้องอาศัยการทำงาน
เป็นทีมและหมุนเวียนหน้าที่เพ่ือผลักกันเป็นผู้นำ 
และฝึกให้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น  
2. มีกิจกรรมอบรมฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึก
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

PLO2 มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก 
และทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 

3. มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะวิศวกรรมเมคา
ท ร อ นิ ก ส์ ส ำ ห รั บ
ระบบอัตโนมัติ 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโดยมีตัวอย่างการใช้
ความรู้วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์สมัยใหม่ทำงาน 
2. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการใช้งานระบบ
อัตโนมัติ 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชี่ ยวชาญในสถาน
ประกอบการมาบรรยายในชั้นเรียน 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทาง
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ในการประกอบ
วิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  
หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ 
sPLO3.1 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณา
การความรู้เพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม 
sPLO3.2 แสดงพฤติกรรมถึงการมีทักษะ
เชิ งวิ ศ วกรรม เม คาท รอนิ กส์ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 

4. ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ชิ้นงานที่แสดงออกถึง
การออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. สอดแทรกการคิดอย่างมีระบบในการเรียนการ
สอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมในชั้นที่มีโจทย์ปัญหาร่วมกันและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชี่ ยวชาญในสถาน
ประกอบการมาบรรยายในชั้นเรียน 

PLO4 มีความสามารถในการออกแบบ 
เขยีนแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบ
และวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
(Design and Creative Thinking) ใน
งานระบบอัตโนมัติ 
sPLO 4.1 มีความสามารถในการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ออกแบบ เขียนแบบ สร้างและทดสอบ
ต้นแบบ 
sPLO4.2 มีความสามารถคิด วิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์ (Design and Creative 
Thinking) ในงานวิศวกรรม 

5. รู้จักและสามารถ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศสำหรับ
ค้นคว้าเรียนรู้ ได้ ใน
งานที่สนใจ 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ส่งเสริมให้มีศึกษาด้วยตนเองพร้อมให้คำแนะนำ
เพ่ือพัฒนาโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรยีนแบบ e-learning 

PLO5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนา
ตัวเองในงานด้านที่สนใจ 

6.สามารถสื่อสารงาน
ด้านเทคนิควิศวกรรม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
 

1. มีการสอดแทรกเทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานใน
บางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. มีกิจกรรมการนำเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ง่ายด้วยการวิเคราะห์ และสรุปเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ 

PLO6 มี ทั ก ษ ะท างด้ า น ก ารสื่ อ ส า ร 
สามารถวิ เคราะห์และสรุปข้อมู ล เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
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        2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
  

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม โดยคำนึงถงึประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์ 

  
 
 

   

PLO2 มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และ
ทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 

  
 
 

   

PLO3 ประยุ กต์ ใช้ ความรู้ และทั กษะทาง
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  ในการประกอบ
วิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรืองาน
ระบบเมคาทรอนิกส์ 

     

PLO4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียน
แบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและ
วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (Design 
and Creative Thinking) ในงานระบบ
อัตโนมัติ 
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  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อหาความรู้และพัฒนาตัวเองใน
งานด้านที่สนใจ 

     

PLO6 มีทักษะทางด้านการสื่อสาร สามารถ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท

ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ

การประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน

ทางวิศวกรรม 
 3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อ

ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 78 
 

 4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

 5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแกป้ัญหาที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างสร้างสรรค ์
 3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพดู การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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        3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ พ.ศ.2553 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  

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

PLO1 แสดงออกถึ ง
การเป็นผู้มีคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รม  มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิ ช าชี พ  แล ะสั งค ม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์ 

                         

PLO2 มีความเป็นผู้นำ 
กล้ าแสดงออก  และ
ทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างราบรื่น 

                         

PLO3 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้และทักษะทาง
วิศวกรรมเมคาทรอ
นิกส์ ในการประกอบ
วิ ช า ชี พ ข อ ง
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  

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

อั ต โน มั ติ  ห รื อ งาน
ระบบเมคาทรอนิกส์ 
PLO4 มีความสามารถ
ในการออกแบบ เขียน
แบบ สร้างต้นแบบ 
ทดสอบต้นแบบและ
วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ 
(Design and 
Creative Thinking) 
ในงานระบบอัตโนมัติ 

                         

PLO5 มีความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสน เทศ เพ่ื อห า
ค ว าม รู้ แ ล ะ พั ฒ น า
ตัว เองในงานด้ านที่
สนใจ 

                         

PLO6 มี ทั ก ษ ะ
ทางด้านการสื่ อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  

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

สามารถวิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพได้ 
 
 
        4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
                      
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 

1. ฝึกปฏิบัติ จัดประสบการณ์ โดยเน้นการเป็นพลเมืองที่
ดี มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ในการแก้ ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นผู้ เรียน
ให้มีความอดทน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และรับผิดต่อ
หน้าที่ของตนเองและสังคม 

1. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ 
2. การปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการเข้าเรียน 
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การเข้าร่วมกิจกรรม 
6. การถอดบทเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

3. ใช้กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน 
PLO2 มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 

1. ใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนโดยเน้นการ
ทางานเป็นทีม และยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม 
2. ฝึกปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและสถานประกอบการ โดย
เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การ
สื่อสาร การสั่งการ 
3. ฝึกทักษะการนำเสนองานผ่านกิจกรรมกลุ่ม 

1. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ 
2. การปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัยในการ เข้าเรียน 
3. การนำเสนอ 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การเข้าร่วมกิจกรรม 
6. การอภิปรายกลุ่ม 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเม
ค า ท ร อ นิ ก ส์  ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรืองานระบบเมคาทรอ
นิกส์ 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการ ให้นักศึกษามีความสามารถใน
ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่ซับ
ช้อนของระบบเมคาทรอนิกส์ 
2. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะที่เป็นเทคนิคเฉพาะ 
พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการทำงานที่
สามารถ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุงงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
3. การทดลอง ทดสอบ โดยนำทฤษฎีไปปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงทั้งในชั้นเรียนและในสถานประกอบการ 
4. ใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนโดยเน้นความ
ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการ 
5. ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้นำ

1. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2. การทำรายงาน 
3. การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ 
4. การปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการเข้าเรียน 
5. การนำเสนอ 
6. การทดสอบย่อย 
7. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
8. การอภิปรายกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆครอบคลุม
ตั้งแต่ การออกแบบ การวางแผน การควบคุม และการ
แก้ปัญหา เสมือนนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ 

PLO4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ 
สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์  เพ่ือ
พั ฒ น า เชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Design and Creative 
Thinking) ในงานระบบอัตโนมัติ 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการ ให้นักศึกษามีความสามารถใน
ประยุกตใ์ช้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบเพ่ือ
แก้ปัญหาที่ซับช้อน 
2. การจำลอง วางแผน โดยนำทฤษฎีไปปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบในสถานการณ์จริงในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
3. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะที่เป็นเทคนิคเฉพาะ 
พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบ 
วางแผน ควบคุม วิเคราะห์การทำงานของระบบเมคาทรอ
นิกส์ 
4. ใช้กรณศีึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนโดยเน้นความ
ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการ 

1. การจำลองสถานะการณ์ (Simulations) 
2. การทำโครงงาน (Projects and mini-projects) 
 

PLO5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเองในงานด้านที่สนใจ 

1. ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล การติดตามข้อมูล การเรียบ
เรียงข้อมูล การเขียนรายงานทางวิชาการ 
2. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ การแบ่งปันความคิด (Think-pair share) การ

1. ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล การติดตามข้อมูล การ
เรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงาน 
2. ฝึกประสบการณ์ การออกแบบการทำโครงงาน การ
ดำเนินงานทำโครงงาน การสังเคราะห์ข้อมูล การเขียน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

เรียนรู้จากความท้าทาย (Challenge-based learning) 
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง 
(Experiential learning) การตั้ งคำถามเชิ งมโนทัศน์  
(Concept question) ก ารตั้ ง ว งสน ท น า (Fishbowl 
class discussion) 

รายงานและการอภิปรายผลการวิจัย 
3. ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางโครงงานผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 

PLO6 มีทักษะทางด้านการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 

1. มีการสอดแทรกเทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีกิจกรรมการนำเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย
ด้วยการวิเคราะห์ และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
3. ฝึกปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและสถานประกอบการ โดย
เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การ
สื่อสาร การสั่งการ 
4. ฝึกทักษะการนำเสนองานผ่านกิจกรรมกลุ่ม 

1. การจำลองสถานะการณ์ (Simulations) 
2. ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางโครงงานผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 
3. มีการเขียนรายงานและการอภิปรายผลการวิจัย 
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        5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2((2)-0-4)     ⚫  

215-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) ⚫     ⚫ 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2)       

895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) ⚫    ⚫  

950-102 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6)     ⚫  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)     ⚫ ⚫ 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการอยู่อย่างรู้เท่าทัน
และการรู้ดิจิทัล (บังคับ) 2((2)-0-4)       

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ) 2((2)-0-4)       

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(บังคับ) 2((2)-0-4)      ⚫ 
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  ⚫     

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก  2((2)-0-4)       

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

200-103 ชีวิตยุคใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) ⚫    ⚫  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉพาะ 

200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6)   ⚫    

200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6)   ⚫    

200-114 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 2((2)-0-4)   ⚫    

215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4)   ⚫    

215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4)   ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 2((2)-0-4)   ⚫ ⚫   

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5)   ⚫    

200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3((2)-2-5)   ⚫    

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫    

211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6)   ⚫    

211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6)   ⚫    

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

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4)   ⚫    

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) ⚫ ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3((3)-0-6)   ⚫    

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6)   ⚫    

215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  

215-235 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6)   ⚫    

215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6)   ⚫    

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน 2((2)-4-0)  ⚫  ⚫   

กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) 

212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0)  ⚫ ⚫   ⚫ 

211-241 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6)   ⚫    

211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 2((2)-0-4)   ⚫    

211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 2(1-2-3)   ⚫   
 

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

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

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

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 2((2)-3-4)   ⚫    

219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6((4)-4-10) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4)   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6)   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫    

219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  2(0-6-0) ⚫ ⚫ ⚫    

219-412 การเรยีนรู้อสิระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  2(0-6-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) 

210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6)   ⚫    

210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6)   ⚫    

210-552 การประมวลภาพดิจิทัล  3((3)-0-6)   ⚫    

215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4)  ⚫ ⚫    

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-4) ⚫ ⚫ ⚫    

215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3((3)-0-6)   ⚫ ⚫ ⚫  

215-233 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6)   ⚫    

215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6)   ⚫ ⚫ ⚫  

215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 3((2)-3-4)   ⚫    

215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2((2)-0-4)   ⚫    

215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 3((3)-0-6)   ⚫    

215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
ไฮบริด 

3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫   

200-411 พ้ืนฐานระบบราง 3((3)-0-6)   ⚫    

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

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

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

219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  92 
 

รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) ⚫ ⚫ ⚫    

225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 3((3)-0-6)   ⚫   ⚫ 

225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6)   ⚫   ⚫ 

225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานสมัยใหม่ 3((3)-0-6)   ⚫   ⚫ 

225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 3((3)-0-6)   ⚫  ⚫ ⚫ 

225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2((2)-0-4)   ⚫ ⚫ ⚫  

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3((3)-0-6)   ⚫    
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รายวิชา 
จำนวน 
หน่วยกติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

240-341 การออกแบบระบบฝังตัว 3((3)-0-6)   ⚫ ⚫ ⚫  

240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

219-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้และสามารถทำความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม โดยมี

จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 
2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะระบบหุ่นยนต์

เคลื่อนที่อย่างง่ายและระบบ PLC ขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

3 มีความสามารถในการคำนวณเชิงวิศวกรรมเพ่ือออกแบบเขียนแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบ
ต้นแบบและวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโจทย์จากงานวิจัยหรืออุตสาหกรรม และสามารถสื่อสาร
งานเชิงวิศวกรรมให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

4 สามารถออกแบบนวัตกรรมด้านที่สนใจด้วยการค้นคว้าความรู้สมัยใหม่ผ่านการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบจากความรู้พ้ืนฐานด้านทางด้านวิศวกรรมเมคาทรอ
นิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ (Design and Creative Thinking)  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
กำหนดระบบการทวนสอบดังนี้ 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะท่ีกำลังศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และมีคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  เพ่ือนำมาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทัง้การประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช้การประเมินจาก 
2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงาน

ในสถานประกอบการนั้น ๆ 
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ

ด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียน

ตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดของหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและแต้มเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนนและเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยสามารถยื่นคำร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯ กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ ได้มีจัดทำข้ันตอนการยื่นคำร้องกรณีที่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาเห็นว่าผลการเรียน
หรือเกรดที่ได้จากรายวิชานั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา และแสดงไว้หน้า Website คณะเพ่ือ
เผยแพร่ให้ น.ศ.ทุกคนได้ทราบ โดยให้ น.ศ.ส่งแบบฟอร์มคำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ (จากหน้า 
website ทะเบียนกลาง) 

- กระบวนการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ที่หน้า website คณะ 
http://www.academic.eng.psu.ac.th/k-procedure 
- แบบฟอร์มคำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf 
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ทีผ่่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเสนออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ที่ขอทบทวนพิจารณาผลการเรียนอีกครั้ง และแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบเกณฑ์การให้ระดับขั้นของรายวิชา 
และคะแนนดิบแต่ละส่วนทั้ งหมด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาส่งกลับมากลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะฯ และแจ้ง
มติให้นักศึกษาทราบ และส่งคำร้องดังกล่าวไปยังกองทะเบียนและประมวลผลต่อไปกระบวนการดังกล่าวใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงคณะ

และหลักสูตรที่สอน อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 

2.1.2 มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2.1.4 มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.1.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุ่มชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นำเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัย 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการใน 

ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.3 มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 
 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ (1) การกำกับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. การกำกับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจำคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำกับ
มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จำนวน 5 คน ทำหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซ่ึงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะฯ และนำเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัยและมี
คุณวุฒิตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่
การวางแผน การควบคมุคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดำเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยกำกับให้การดำเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซ่ึงต้องกำกับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 กำหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีการรับหลายช่องทาง ทั้งโดยคณะดำเนินการ
เอง และโดยมหาวิทยาลัย 

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้ งจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยแนะนำหลักสูตรวิชาที่เรียน
กฎระเบียบต่าง และวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้เข้าใจวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับการจัดสรรเข้าแต่ละสาขาในชั้นปีที่ 2 โดยการปฐมนิเทศ แนะแนววิชาที่เรียน และการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในระบบการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 
100 ชั่วโมง 

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ 
3.2.4 กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่

ของนักศึกษา ผลการสำเร็จการศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการประจำ
คณะฯ ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร หลังสำเร็จการศึกษา 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ก่อนจบการศึกษา 
4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ และ สภามหาวิทยาลัย 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
คณะมีแผนอัตรากำลังระยะเวลา 4 ปี ของจำนวนอาจารย์ที่คงอยู่ จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ จำนวน

อาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในดำเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารย์ในแต่ละปี  และกำหนด
จำนวนอาจารย์ทีล่าเพ่ิมพูนความรู้ 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) คณะกำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทำแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำตำแหน่งทาง

วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตำแหน่งประเทศ 

(3) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและดำเนินการพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือให้มี
ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการทุกป ี
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสำรวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
(1) คณบดีแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา และ 

curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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(3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรทีป่รับปรุง 
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น 
(5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ขอ้เสนอแนะ 
(6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

ประจำคณะฯ พิจารณา 
(7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากท่ีคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะฯ แนะนำต่อ

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำรายงานประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกำหนดผู้สอน 
(1) หัวหน้าสาขาวิชากำหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 
(2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ 
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำ มคอ 3, 4, 5, 6 ดังนี้ 
(1) อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำ  มคอ. 3, 4, 5, 6 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ 3,4,5,6 จากนั้นนำเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 
(3) อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5, 6 ภายใน 

30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
(4) กำหนดให้มีการชี้แจง แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของการ

เรียน 
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
(1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตร เพ่ือดูแลด้านการเรียน การทำ

กิจกรรมต่าง ๆ 
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล ได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการวิชาการฯ และ
คณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน  มคอ 3 

และ 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายใน
เวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกำหนด 

(2) มีการประเมินผลผู้สอน และรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
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(3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำ มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 

(4) กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ 3 และ 4 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) หนังสือ/ตำรา 
2) วารสาร 
3) สื่อการเรียนรู้ 
4) ครุภัณฑ ์
5) ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และตดิตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

     

(3) มี ร าย ล ะ เอี ย ด ขอ งร าย วิ ช าแล ะรายล ะ เอี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ      



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 102 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษาปีสุดท้ายจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 20 ที่นำโจทย์
มาจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโครงงานนักศึกษา 

     

 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคำถามในชั้นเรียน 
5) ดำเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที ่7 ข้อ 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ก  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับความรู้  คุณลักษณะของบุคคลและทักษะ 
(Knowledge, attitude and Skill) 

ค  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับความรู้ คุณลักษณะของบุคคลและทักษะ (Knowledge, 
Attitude and Skill) 

ง  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (active learning) 

จ  ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning : WIL) 
ฉ  ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (module) ในหลักสูตร 
ช  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน 
ซ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร 
ฌ  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม ่
ญ  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ฎ  เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 กำหนด 
ฏ  เอกสารเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร 
ฐ  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
ฑ  คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

Vision (ระดับมหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวทิยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

     
 

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

      

Mission (ระดับมหาวิทยาลัย)   

1. สร้างความเป็นผู้นําทางวชิาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคมและ
เครือข่ายสากล       
2. สร้างบัณฑติที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐานประสบการณจ์ากการปฏบิัต ิ       
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ       

Mission (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  

1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติทีด่ี มีความคิดสร้างสรรค์ มคีวามรู้และทักษะระดับสากล       

2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเช่ือมโยงสู่สากล       

3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต       

4. สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพือ่พ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน       

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรยีนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
 I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะ        

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)       
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

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

คณาจารย์ปัจจุบัน       

ผู้ใช้บัณฑิต/ศษิยเ์ก่า/ศิษย์ปจัจุบัน       

นักศึกษาปัจจุบัน       

นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป       
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ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับความรู้ คุณลักษณะของบุคคลและทักษะ (Knowledge, Attitude and Skill) 
 

ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์ 

K11: Social literacy 
K12: Engineering ethics 
 

A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชพี 
A9: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของ
สังคม 

S6: ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
S7: ทักษะการบริหารโครงการ 
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นำเสนอ 

PLO2 มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และ
ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 

K11: Social literacy 
K12: Engineering ethics 

A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

S6: ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ในการประกอบวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ 
sPLO3.1 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม 
 

K1: Mathematics 
K2: Basic sciences 
K3: Mechanics 
K4: Electronics 
K6: System Design 
K7: Automation 
K9: Robotics 
K13: Graphics Communication 

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบ 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 

sPLO3.2 แสดงพฤติกรรมถึงการมีทักษะเชิง
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน 

K5: Computer Programming 
K6: System Design 

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความรู ้
 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
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ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

 S4: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม 
S5: ทักษะเชิงช่าง 

PLO4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ สรา้งต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (Design and Creative Thinking) ในงานระบบอัตโนมัติ 
sPLO 4.1 มีความสามารถในการออกแบบ 
เขียนแบบ สร้างและทดสอบต้นแบบ 

K5: Computer Programming 
K7: Automation 
K8: Artificial Intelligence 
K9: Robotics 
K13: Graphics Communication 

A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S3: ทักษะการบูรณาการและ
ออกแบบ 
S7: ทักษะการบริหารโครงการ 

sPLO4.2 มีความสามารถคิด วิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์ (Design and Creative 
Thinking) ในงานวิศวกรรม 

K6: System Design 
K9: Robotics 
 

A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
 

PLO5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเอง
ในงานด้านที่สนใจ 

K5: Computer Programming 
K6: System Design 
K10: New Technologies 

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบ 

S9: ทักษะการคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
S10: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S11: ทักษะการสืบค้นข้อมูล 

PLO6 มีทักษะทางด้านการสื่อสาร สามารถ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ 

K1: Mathematics 
K11: Social literacy 
K13: Graphics Communication 

A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

S2: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S8: ทักษะการสื่อสาร และการ
นำเสนอ 
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ภาคผนวก ค ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 
 

รายวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

Knowledge/ Attitude / Skill 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
200-112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) K1 A1 A2 A3 A4 S1 S2 
200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) K1 K3 A1 A2 A3 A4 S1 S2 
200-114 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) K1 K2 A1 A2 A3 A4 S1 S2 
215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) K1  K2  K3  A1  A2  A3  S1  S2  S10  S11 
215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) K1  K2  K3  K6  A1  A2  A3  S1  S2  S10  S11 
215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงาน
วิศวกรรม 

2((2)-0-4) K1  K2  K3  K6  A1  A2  A3  S1  S2  S9  S10  S11 

2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) K1  K2  K3  K11  A1  A2  A3  A7  A8  A9  A10  S6  S7  S8  S9  S10  S11 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5) K1  K2  K4  A1  A2  A3  A4  S1  S5  S6  S10 
200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร 

3((2)-2-5) K5  K2  A2  A9  S2  S4  S8 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) K13  A1  A2  A3  A4  S1  S5  S8 
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K1  K3  K7  A2   A5  A8  S1  S2 
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) K1  K6  A1  A2  A3  A4  S1  S2 
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) K1  K2  A1  A3  S3  S5  S10 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 3((3)-0-6) K2  K10  A1  A5  A6  S1  S11 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) K1  K2  K3  K5  K6  A1  A2  A4  A8  A9  S1  S3  S5  S10 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  A2  A4  S1  S2  S11 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  A2  A4  S1  S2  S3  S11 
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รายวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

Knowledge/ Attitude / Skill 

215-222 กลศาสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) K3  A1  A2  A8  S1  S2  S3 
215-235 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) K2  K3  K6  A1  A2  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S10  S11 
215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) K2  K3  A1  A2  A7  A8  S1  S2  S3 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน 2((2)-4-0) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K9  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A9  A10  S1  S3  S5  S6  S7  S8  

S9  S10  S11 
3. กลุ่มวิชาชีพ 
3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) K1  K3  K7  A2  A5  A8  S1  S2 
211-241 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) K1  K2  K4  A1  A2  A6  S1  S2  S3  S11 
211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 2((2)-0-4) K1  K2  K3  K4  K6  A1  A2  S1  S3  S5 
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 2((2)-0-4) K1  K2  K3  K4  K6  A1  A2  S1  S2  S3  S5 
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 2(1-2-3) K5  K6  A1  A2  A7  S4  S1  S3  S8 
215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A8  S1  S2  S3  S5 
215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A8  S1  S2  S3  S5  S10 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  K7  A1  A2  A8  S1  S2  S3  S5  S10 
215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A8  S1  S2  S3  S5  S10 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 2((2)-3-4) K1  K5  A1  S1  S2  S3  S4  S9  S10 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6((4)-4-10) K2  K3  K4  K10  A1  A2  A3  A6  S1  S2  S3  S5  S8  S10  S11 

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) K2  K3  K6  K7  A1  A2  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S10  S11 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K2  K3  K6  K8  K9  A1  A2  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S10  S11 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  A1  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S6  S10 
219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  A1  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S6  S10  S11 
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รายวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

Knowledge/ Attitude / Skill 

219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  2(0-6-0) K3  K4  K5  K6  K7  K10  A1  A3  A4  A5  A6  A7  S1 S4 S5  S6  S7  S8  S9  S10  
219-412 การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) K3  K4  K5  K6  K7  K10  A1  A3  A4  A5  A6  A7  S1 S4 S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11 
3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) K1  K2  K4  A1  A2  A3  A8  S1  S2 
210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6) K1  K2  K4  K5  A1  A2  A3  A8  S1  S2  S4 
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล  3((3)-0-6) K1  K2  K4  K5  A1  A2  A3  A8  S1  S2  S4 S10 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 
215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) K1  K2  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S5  S6  S8 
215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-4) K1  K2  K12  A1  A2  A3  A4  A9  S1  S2 
215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  K10  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S2  S3  S9  S10  S11 
215-233 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A2  S1  S2  S3 
215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S2  S3 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S2  S3  S5 
215-432 การประหยัดพลังงาน 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  K10  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A9  S1  S2  S3  S9  S10  S11 
215-241 เทคโนโลยียานยนต์ 3((2)-3-4) K1  K2  K3  K10  A1  A2  A3  A4  S1  S2  S5  S9  S10  S11 
215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2((2)-0-4) K1  K2  K3  K4  K10  A1  A2  A3  A4  S1  S2  S9  S10  S11 
215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยาน
ยนต์ 

3((3)-0-6) K1  K2  K3  K4  K6  K10  A1  A2  A3  A4  S1  S2  S9  S10  S11 

215-443 การจดัการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไฮบริด 

3((3)-0-6) K1  K2  K3  K4  K6  A1  A2  A3  A5  A6  A7  A9  S1  S2  S3  S9  S10  S11 

200-411 พ้ืนฐานระบบราง 3((3)-0-6) K1  K2  K3  A1  A2  A3  A4  A8  A9  S1  S2 
200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K6  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S7 
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รายวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

Knowledge/ Attitude / Skill 

200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  A1  A2  A3  A4  A8  A9  S1  S2 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  A1  A2  A3  A4  A8  A9  S1  S2  S3  S10 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K9  K10  K13  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S2  S3  S4  S9  

S10  S11 
219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคา
ทรอนิกส์ 

3((3)-0-6) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K10  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  S2  S3  S4  S9  
S10  S11 

219-433 การตดิต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) K1  K2  K3  K4  K5  K6  K8  K9  K10  K11  K12  K13  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  S1  
S2  S3  S4  S9  S10  S11 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต 
225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) K1  K2  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S6  S8 
225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 3((3)-0-6) K1  K2  K6  K7  K10  A1  A2  A5  A6  A7  S1  S2  S3  S9  S10  S11 
225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6) K1  K2  K6  K7  K10  A1  A2  A5  A6  A7  A9  S1  S2  S3  S9  S10  S11 
225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานสมัยใหม่ 3((3)-0-6) K1  K2  K6  K7  K10  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S9  S10  

S11 
225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 3((3)-0-6) K1  K2  K6  K7  K10  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S6  S7  

S8  S9  S10  S11 
225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3((3)-0-6) K1  K2  K6  K10  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S7  S6  S8  
S9  S10  S11 

225-454 การจดัการและวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ 3((3)-0-6) K2  K6  K10  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S2  S3  S7  S6  S8  
S10  S11 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2((2)-0-4) K5  K6  A2  A7  S1  S2  S3  S7 
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3((3)-0-6) K6  K10  K13  A1  A2  A7  S1  S11  S10   
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รายวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

Knowledge/ Attitude / Skill 

240-341 การออกแบบระบบฝังตัว 3((3)-0-6) K4  K5  K10  K6  S4  S1  S10  A2 
240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6) K1  K5  K10  K8  K6 A2  A6  A7  S4  S1  S8   
วิชาเลือกสําหรับสหกิจศึกษา 
219-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) K2  K11  K12  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  S1  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11 
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ภาคผนวก ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
 
 จำนวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร    89 รายวิชา 
 (กลุ่มศึกษาทั่วไป 15 วิชา กลุ่มพื้นฐานและบังคับ 41 วชิา กลุ่มวิชาเลือกชพี 33 วิชา) 
 จำนวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 89 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จำนวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชงิรุก  (active learning) 0 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 0     ของรายวิชาในหลักสูตร 
 สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (active learning) 74 รายวิชา 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) - - -จั ด แ บ บ  blended learning ที่
เน้น การคิดวิเคราะห์และใช้สื่อ 
เทคโนโลยี 
-เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

50 
 
 

50 

- - 100  

215-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - Community-based 100 - - 100  

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) - - -การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา 
จากบทเรียนออนไลน์ 
- ฝึกปฏิบัติ 

80 
 

20 

- - 100  

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 
- การเรียนรูแ้บบกรณีศึกษา 
- การเรียนรูแ้บบแผนผังความคิด 

50 20 30 100  



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  115 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

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

learning 

70 - 30 100  

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

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการอยู่ 2((2)-0-4) 
อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล (บังคับ) 

- - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับ
รายวิชาเลือก
ทีล่งทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการคิด 2((2)-0-4) 
เชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ) 

- - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับ
รายวิชาเลือก
ทีล่งทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 2((2)-0-4) 
และการสื่อสาร (บังคับ) 

- - - - - - 100 ขึน้อยู่กับ
รายวิชาเลือก
ที่ลงทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา 1((1)-0-2) 
สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

- - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับ
รายวิชาเลือก
ที่ลงทะเบียน 

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก 2((2)-0-4) - - - - - - 100 ขึ้นอยู่กับ
รายวิชาเลือก
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

ที่ลงทะเบียน 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบั ติ ตามแนวทางที่
กำหนด (Guided Practice) 
- Role-play 

30 - 50 100  

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 20 - - ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ แล ก เป ลี่ ย น
ความคิดเห็น (Think-Pair-Share) 
- การฝึกปฏิบั ติ ตามแนวทางที่
กำหนด (Guided practice) 
- Cooperative learning 

30 - 50 100  

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

2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100  

200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100  

200-114 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) - - Case based 50 - 50 100  

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

215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) - - Case based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงาน
วิศวกรรม 2((2)-0-4) 

- - Case based 30 - 50 100  

3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) - 40 Team based 40 - 20 100  

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) - - Case based 75 - 25 100  

200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร 3((2)-2-5) 

- - 
Case based 75 - 25 100 

 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) - - Case based 50 - 50 100  

211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

226-214 กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 2((1)-3-2) - - Case based 50 - 50 100  

237-111 วัสดุวิศวกรรม 3((3)-0-6) - 20 Case based, team based 20 10 50 100  

215-103 เขยีนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) - 20 Case based, team based 40 - 40 100  

215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

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

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

215-235 กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพือ่แข่งขัน 2((2)-4-0) 40 20 Case based, team based 20 - 20 100  

4. กลุ่มวิชาชีพ 

4.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 40 20 Case based, team based 20 - 20 100  

211-241 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 2((2)-0-4) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 2((2)-0-4) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  

240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 2(1-2-3) 20 30 Case based, team based 20 - 30 100  

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

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

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

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) - 40 Case based, team based 20 - 40 100  

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 
2((2)-3-4) 

- 40 Case based, team based 20 - 40 100  

219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและ
อินเตอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง6((4)-4-10) 

- 30 Case based, team based 30 - 40 100  

219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3((2)-3-4) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 20 20 Case based, team based 40 - 20 100  

219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 20 20 Case based, team based 40 - 20 100  

219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  2(0-
6-0) 

40 20 Case based, team based 20 - 20 100  

219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-
6-0) 

40 20 Case based, team based 20 - 20 100  

219-300 การฝึกงาน 100 - - - - - 100  

4.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3((3)-0-6) 

- 30 Case based, team based 20 - 50 100 
 

210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

210-552 การประมวลภาพดิจิทัล 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 

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

215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-
4) 

30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

215-233 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน 3((3)-0-6) - 25 Case based 25 - 50 100  

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

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

215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2((2)-
0-4) 

- - Case based 50 - 50 100  

215-442 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ยาน
ยนต์ 3((3)-0-6) 

30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

215-443 การจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าและยาน
ยนต์ไฮบริด 3((3)-0-6) 

30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

200-411 พ้ืนฐานระบบราง 3((3)-0-6) - 25 Case based 25 - 50 100  

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

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

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

วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 40 15 Case based, team based 15 - 30 100  

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอ
นิกส์ 3((3)-0-6) 

30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)- 40 15 Case based, team based 15 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

0-6) 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต  
225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร 3((3)-0-
6) 

- 25 Case based 25 - 50 100  

225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 3((3)-0-
6) 

- - Case based, team based 50 - 50 100  

225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
3((3)-0-6) 

- 25 Case based 25 - 50 100  

225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานสมัยใหม่ 
3((3)-0-6) 

- - Case based 50 - 50 100  

225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 
3((3)-0-6) 

- - Case based, team based, 
cooperative team learning 

50 - 50 100  

225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็น
ผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 

- - Case based, simulation, 
scenario based 

50 - 50 100  

225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ 
3((3)-0-6) 

- - Case based 50 - 50 100  

วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2((2)-0-4) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3((3)-0-6) 30 20 Case based, team based 20 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด การ
เรียนรู้แบบ
เชิงรุก (ระบุ

เหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 

จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based Social 

engagement  
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  รอ้ยละ 

240-341 การออกแบบระบบฝังตัว 3((3)-0-6) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  
240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-
0-6) 

30 20 Case based, team based 20 - 30 100  

วิชาเลือกสําหรับสหกิจศึกษา  
219-400 สหกิจศึกษา 8(0-48-0) 100 - - - - - 100  
                                          

     หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยกำหนดใหร้ายวชิาต้องจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของจำนวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี   
                       และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                      
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ภาคผนวก จ ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                105  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)                              65  หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   61.90  ของจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 
 

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าสำหรับ
งานวิศวกรรม  

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

200-116 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร  

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

200-117 เขียนแบบวิศวกรรม
พ้ืนฐาน  

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

226-214 กระบวนการผลิต
พ้ืนฐาน  

2((1)-3-2) - - - - - - -  - 

215-103 เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  

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

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: 3((3)-0-6) - - - - - - - -  
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

พลศาสตร์  
215-222 กลศาสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) - - - - - - - -  

215-235 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) - - - - - - - -  

219-220 ออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  

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

กลุ่มวิชาชีพ 
1. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
212-190 ปฏิบัติการ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1  

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

215-321 การสั่นสะเทือน
เชิงกล  

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

215-322 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล  

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

215-351 ระบบควบคุม
อัตโนมัติ  

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

215-323 การออกแบบ
เครื่องจักร  

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

219-221 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับงาน

2((2)-3-4) - - - - - - - -  
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกติ 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ

พนักงานฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

วิศวกรรม  
219-222 ชุดวิชาการทำงาน
ร่วมกันของระบบอัตโนมัติและ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6((4)-4-10) - - - - - - - -  

219-321 การออกแบบระบบ
เมคาทรอนิกส์  

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

219-322 วิทยาการหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์  

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

219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส์ 1  

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

219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส์ 2  

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

219-411 การเรียนรู้อิสระ
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  

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

219-412 การเรียนรู้อิสระ
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  

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

219-300 การฝึกงาน  - - - - -  - - - 
วิชาเลือกสําหรับสหกิจศึกษา 
219-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) - -  - - - - - - 
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ภาคผนวก ฉ ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

หน่วยกติ 
  

คำอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

219-222 ชุดวิชาการ
ทำงานร่วมกันของระบบ
อัตโนมัติและอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Module : 
Synergy of 
Automation and IoT 
Technologies) 

6((4)-4-10) นิ ย ามขอ งระบ บ การวั ด แล ะ
มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง ความไม่
แน่นอนของการวัด สถิติสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการและ
คุณสมบัติของตัวตรวจรู้ การวัด
ท า ง ไฟ ฟ้ า  ก า ร วั ด ท า ง ก ล 
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ก า ร วั ด ท า ง
วิศวกรรม หลักการเบื้องต้นของ
กำลังของไหล กฎปาสคาล การ
ไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮ
ดรอลิกและอุปกรณ์ ได้แก่ ปั๊ม ตัว
ทำงาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม 
วงจรไฮดรอลิกพ้ืนฐานและการ
ประยุกต์ใช้งาน ระบบนิวแมติก
และอุปกรณ์  ได้ แก่  เครื่องอั ด
อากาศ ตัวทำงาน ลิ้นและอุปกรณ์
ควบคุม วงจรนิวแมติกพ้ืนฐาน
และการประยุกต์ ใช้ งาน  การ
ออกแบบวงจรนิวเมติกส์ด้วยวิธี
แคสเดด แนะนำระบบควบคุม
ด้วยพีแอลซีและการประยุกต์ใช้

1. อธิบายโครงสร้างส่วนประกอบ
พ้ืนฐานและหลักการทํางานของตัว
ต รว จ รู้ แ ล ะตั วท ำงาน ใน ระบ บ
อุตสาหกรรมได ้
2. อธิบายโครงสร้างส่วนประกอบ
พ้ืนฐานหลักการทํางานของระบบ
กำลังของไหลได้ และการใช้คําสั่ ง
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในกลุ่มคําสั่งเบื้องต้น
ในการเขียนโปรแกรมของระบบ PLC 
ได ้
3. เขียนโปรแกรมควบ คุมการทํางาน
ของระบบควบคุมแบบลอจิกอย่าง
ง่ายได้เป็นระบบ 
4. เขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางาน
ที่ซับซ้อนในการประมวลผลรูปแบบ
การรับและส่งสัญญาณอนาล็อก และ
ควบคุมการทํางานของ PLC ในการ
เชื่อมต่อกับ Touch Screen ได ้
5. วิ เคราะห์ลำดับการทำงานของ
ระบบอัตโนมัติได้ทั้งแบบต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่อง 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิง 
Problem based learning 
รว่มกับสถานประกอบการ 
- เ ยี่ ย ม ช ม โ ร ง ง า น
อุ ต ส าห ก ร รม ห รื อ ส ถ าน
ประกอบการที่มีการใช้ระบบ
อัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 
- อบรมปรับพ้ืนฐานโครงสร้าง
ส่วนประกอบและการใช้คําสั่ง
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในกลุ่มคําสั่ง
เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม
ของระบบ PLC 
- อบ รม ป รับ พ้ื น ฐ าน ก าร
ทำงานของระบบอัตโนมัติแล
พการใช้งานของอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งในโรงงาน 
- กิ จ ก ร ร ม แ น ะ น ำ แ ล ะ
แลก เปลี่ ยน ความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับ ระบบ อัตโนมัติ ใน
อุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ทำโครงงานเกี่ยวกับระบบ

- มี ส่ วน ร่ วม ใน การตอบ
คำถามระหว่างเรียนไม่น้อย
กว่า 60% 
- ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
เรื่องโครงสร้างส่วนประกอบ
พ้ืนฐานหลักการทํางานของ
ระบบกำลังของไหล  และ
คํ าสั่ ง ฟั งก์ ชั่ น ต่ า ง  ๆ  ใน
กลุ่มคําสั่งเบื้องต้นของระบบ 
PLC ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 
80% 
- สอบปฏิบั ติการเรียกใช้
ฟั งก์ ชั่ น เบื้ อ งต้ น ระหว่ าง
เรียนไม่น้อยกว่า 80% 
- ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
เรื่องโครงสร้างส่วนประกอบ
พ้ืนฐานและหลักการทํางาน
ของตัวตรวจรู้และตัวทำงาน
ในระบบอุตสาหกรรมได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
- มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
การจำลองสถานการณ์ของ
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รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

หน่วยกติ 
  

คำอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

งานในงานอุตสาหกรรม ระบบ
เก็ บ ข้ อ มู ล อั ต โน มั ติ  ค ว าม รู้
เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ เครื อข่ ายตั ว
ตรวจรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คลาวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ ง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL 
โดย พั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ร่ วมกั บ
อุตสาหกรรม 

อัตโนมัติในอุตสาหกรรมและ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 
80% 
-มอบหมายงานเรื่องระบบ
อัตโนมัติ ใน อุตสาหกรรม 
แ ล ะน ำ เส น อป าก เป ล่ า
จำนวน 1 ชิ้นงาน 
- มีความสามารถในการตั้ง
ค ำถาม เพ่ื ออภิ ป ราย เชิ ง
วิชาชีพระหว่างเข้าฟังการ
น ำ เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายไม่น้ อยกว่ า 4 
คำถาม 
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ภาคผนวก ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคน 

 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ชลิตา  หิรัญสุข 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

 216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 217-453 ปัญญาประดิษฐ์และระบบหุ่นยนต์ 
 217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
 217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
 217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
 217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
 215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 
 219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
 219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
 219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
 219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

P. Neranon, P. Vessakosol, C. Hiransoog, T. Sutiphotinun, J. Sookgaew and A. Romyen. 
2020. "A Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot Handovers ". 
Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, 2020 (03), pp. 235-245 
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ชื่อ – นามสกลุ ดร.จุฑามณี  อุ๋ยสกุล 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 216-222 กลศาสตร์วัสดุ 
 216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
 216-343 กำลังของไหลและพีแอลซี 
 217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 

217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
215-222 กลศาสตร์วัสดุ 
215-235 กลศาสตร์ของไหล 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 

 219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
 219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
 219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 2.1 วารสารระดับนานาชาติ 

1) J. Auysakul, N. Vittayaphadung, S. Gonsrang, and P. Smithmaitrie, "Bending Angle Effect 
of the Cross-Section Ratio for a Soft Pneumatic Actuator" International Journal of Mechanical 
Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 3, pp. 366-370, March 2020. DOI: 
10.18178/ijmerr.9.3.366-370 

2) J. Auysakul, H. Xu and V. Pooneeth, “A Hybrid Motion Estimation for Video Stabilization 
Based on an IMU Sensor”, Sensors 18(8), p2708, 2018. (ISI: 000445712400308, Q2) 

3) W. Zhao, H. Xu, J. Auysakul, M. Hu, C. Li, and L. Zhu. "Mixed Phase Activated Artificial 
Muscle", Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 12, no. 1, 2018. 
(ISI: 000429312300010) 

2.2 การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
1) J. Auysakul, H. Xu and V. Pooneeth, “Development of Multi-Process for Video Stitching 

in the AVM Applications based on OpenCV,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, 
2018, vol. 856, pp. 1013-1020. (EI: 20184305977063) 

2) J. Auysakul, H. Xu and V. Pooneeth, “Video Stabilization with a Dual System based on 
an IMU Sensor for the Mobile Robot,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 
vol. 856, pp. 618-626. (EI: 20184305976965) 

3) J. Auysakul, H. Xu and W. Zhao, “Composite 3D Synthesis of Video Processing for 
Around View Monitor Applications,” in 4th International Conference on Systems and Informatics 
(ICSAI), 2017, pp. 1308-1312. (EI: 20181905178912) 
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ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เวสสะโกศล 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
215-212 เขียนแบบวิศวกรรม 2 
215-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
215-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-333 การถ่ายเทความร้อน 
215-391 หลักมูลวิศวกรรมเครื่องกล 
215-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
215-614 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม 
215-642 การนำความร้อน 
215-652 พลศาสตร์ของก๊าซ 
215-691 วิทยานิพนธ์ 
215-692 วิทยานิพนธ์  
215-701 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-702 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-703 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 3 
215-704 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 4 
215-705 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 5 
215-706 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 6 
215-791 วิทยานิพนธ์ 
215-792 วิทยานิพนธ์ 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-233 การถ่ายเทความร้อน 
219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 

 219-412 การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
216-611 ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม 
216-612 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
216-632 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 
216-636 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
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216-691 วิทยานิพนธ์ 
216-692 วิทยานิพนธ์ 
216-791 วิทยานิพนธ์ 
216-792 วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 วารสารระดับนานาชาติ 
1) A. Souhail and P. Vessakosol. 2018. “Low Cost Soft Robotic Grippers for Reliable 

Grasping”, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD), Vol. 41, No. 4, 
2018, pp. 31-38. 

2) P. Neranon, P. Vessakosol, C. Hiransoog, T. Sutiphotinun, J. Sookgaew and A. Romyen. 
2020. "A Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot Handovers ". 
Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, 2020 (03), pp. 235-245 

2.2 วารสารระดับชาติ 
1) P. Vessakosol, J. Chareonsuk, 2017. “Analysis of Axisymmetric Heat Conduction 

Problems Using Finite Element Method”, Ladkrabang Engineering Journal, Vol.34, No. 3, 
September 2017, pp. 22-28. 

2) P. Vessakosol, J. Chareonsuk, 2018. “A Body-Fitted Finite Difference Method for Heat 
Conduction Analysis”, Ladkrabang Engineering Journal, Vol.35, No. 2, June 2018, pp. 8-13. 

3) P. Vessakosol, J. Chareonsuk, 2018. “Temperature Estimation on Boundary of Two-
Dimensional Heat Conduction Problem by a Finite Volume Method”, Ladkrabang Engineering 
Journal, Vol.35, No. 2, June 2018, pp. 14-21. 

2.3 การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
1) P. Narato, M. Wae-Hayee, P. Vessakosol, and C. Nuntadusit, 2017. “Effect of inclined 

angle of pin arrays on flow and heat transfer characteristics in flow channel.”, in the 2nd 
International Conference on Computational Fluid Dynamics in Research and Industry, CFDRI 2017, 
August 3-4, 2017, Songkhla, Thailand, pp. 191-202. 
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ชื่อ – นามสกุล ดร.จีระภา สุขแก้ว 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 216-111 เขยีนแบบวิศวกรรม 1 
 216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
215-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-406 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
215-211 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
215-311 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
215-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
215-233 การถ่ายเทความร้อน 
219-411 การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 

 219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

P. Neranon, P. Vessakosol, C. Hiransoog, T. Sutiphotinun, J. Sookgaew and A. Romyen. 
2020. "A Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot Handovers ". 
Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, 2020 (03), pp. 235-245 
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ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 
1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

217-462 แนะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
216-407 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
216-408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
215-627 การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
215-672 หลักการหุ่นยนต์ศาสตร์ 
215-673 การออกแบบระบบเชิงกลไฟฟ้า 
215-674 การควบคุมหุ่นยนต์ 
215-679 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
215-691 วิทยานิพนธ์ 
215-692 วิทยานิพนธ์ 
215-791 วิทยานิพนธ์ 
215-792 วิทยานิพนธ์  
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
216-622 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง 
216-651 หลักการหุ่นยนต์ศาสตร์ 
215-652 การควบคุมหุ่นยนต์ 
215-655 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
216-691 วิทยานิพนธ์ 
216-692 วิทยานิพนธ์ 
216-791 วิทยานิพนธ์ 
216-792 วิทยานิพนธ์ 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 วารสารระดับนานาชาติ 
1) M.B. Khan and P. Smithmaitrie, 2018, “Design and Fabrication of a 3-Fin Symmetric 

Ray-Inspired Soft Robot for Underwater Exploration,” International Journal of Mechatronics and 
Applied Mechanics, Vol. 2018(4), pp.7-16. 

2) P. Smithmaitrie, and K. Tangudomkit, 2018, “Multiphysics Finite Element Modeling and 
Validation of Transient Aerosol Generation in an Ultrasonic Nebulizer Drug Delivery Device,” 
Journal of Aerosol Science, Vol. 126, pp. 110-121. (JIF2017: 2.281)  

3) T. Bulunseechart and P. Smithmaitrie, 2018, “A Method for UAV Multi-sensor Fusion 3D-
localization Under Degraded or Denied GPS Situation,” Journal of Unmanned Vehicle Systems, 
Vol. 6(3), pp. 155-176.  
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ภาคผนวก ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร 
 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการ/คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 1 
ผศ.ดร.ภิญโญ พวงมะลิ 
1. ปรชัญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 
มีเนื้อหาคลอบคลุมลักษณะเด่นของบัณฑิตที่จะผลิต แต่
อาจพิจารณาเรียบเรียงคำอธิบายคุณสมบัติของบัณฑิต
ในข้อ 1.3.1-1.3.5 อีกครั้ง ข้อ 1.3.1 ใช้คำว่า “เพ่ือผลิต
บัณฑิต” ซ้ำซ้อน ข้อ 1.3.2-1.3.5 อาจพิจารณาละคำว่า 
“นักศึกษา” เนื่ องจากเป้าหมายที่ เกริ่นนำมุ่ งไปที่
คุณสมบัติของ “บัณฑิต” เป็นหลัก 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 
3. หลักสตูร 
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาบังคับในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
ค่อนข้างน้อยและการเรียนสิ้นสุดลงภายในปีแรกเท่านั้น 
อาจทำให้การพัฒนาทักษะขาดความต่อเนื่องในปีหลังๆ 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาบังคับในกลุ่ม พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 14 หน่วยกิต ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ท่ีใช้ในต่างประเทศและเกณฑ ์TABEE ของสภา
วิศวกร 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี
 เหมาะสม 
 
4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 
 

 
 
 
หลักสูตรได้ทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิชาบังคับเหล่านี้เพียงพอสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น 
การฝึกฝนเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้
ได้มากที่สุด ทั้งในวิชาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ซ่ึงมีรายวิชาบาง
รายวิชาได้สอดแทรกความรู้ด้านภาษาและสื่อสารไว้ 
 
 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่บรรจุใน
หลักสูตรอาจไม่สอดคล้องกับ TABEE แต่ก็สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนทั่วไปได้ตามมาตรฐานของมคอ.1 ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทางหลักสูตรไม่ได้ยึด
เกณฑ์ของ TABEE ของสภาวิศวกร และเกณฑ์ใดที่ใช้ใน
ต่างประเทศ 
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5. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 
 
6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 
 เหมาะสม 
 
7. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 
 วิชาการสั่ นสะเทือนเชิ งกลโดยทั่ ว ไปมักจะให้
นักศึกษาเรียนในปีท้ายๆ เนื่องจากต้องอาศัยความรู้และ
ความเข้าใจระบบทางวิศวกรรมหลายรูปแบบมาก่อนทั้ง
ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกต การ
บรรจุให้ศึกษาในชั้นปีที่  2 อาจจะเร็วเกินไปสำหรับ
นักศึกษา 
 
8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดี  การออกแบบ
หลักสูตรโดยรวมถือว่าค่อนข้างดี หากสามารถขจัด
ข้อจำกัดที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรตาม
คำแนะนำข้างต้นได้ จะทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรได้เปลี่ยนแปลงให้วิชาสั่นสะเทือนเชิงกลเป็น
วิชาเรียนในปีที่ 3 แล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 2 
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
3. หลกัสูตร 
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 
5. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 
6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 
 เหมาะสม 
7. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 3 
ผศ.ดร. รชันี กุลยานนท์ 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 
3. หลักสูตร 
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 
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5. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 
 
6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 
 เหมาะสม 
 
7. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเนื้อหาได้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการสอนใน
เนื้ อห าที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ  Industry 4.0, AI และ  IoT 
(รวมถึ งระบบ Network) ซึ่ งมีความสำคัญกับการ
ออกแบบระบบ Mechatronics นอกจากนี้ยังมีการเรียน
การสอนตั้งแต่เนื้อหาพ้ืนฐานด้าน Machine Design 
การทำ simulation รวมถึ งการเรียนการสอนด้ าน 
Business และ Enterprenuership  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 4 
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 การเน้นทางด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ ใน
ลักษณะบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การเน้น
ทางด้านการมีทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ 
คุณธรรมจริยธรรม มีความสำคัญและเหมาะสม ตรง
ประเด็นในด้าน ที่จะสามารถตอบสนอง ต้องการ ของ
ภาคอุตสหกรรมและภาคส่วนอ่ืนๆ สำหรับประเทศไทย 
4.0 และอุตสหกรรม S-curve 
 ในด้านจุดประสงค์ ตรงประเด็น เหมาะสม เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรเมคคาทรอ
นิกส์ เพ่ือปฏิบัติงานเป็นวิศวกรในอุตสหกรรม 4.0 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการ/คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งมีความสำคัญ
มากในปัจจุบัน 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 ในกรณีการรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ทำ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น แต่อาจจะต้องมี
การกำหนดรูปแบบหลักสูตรให้ชัดเจน ในลักษณะที่มีทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เรียนในหลักสูตร
ร่วมกัน เช่น ลักษณะการเรียนการสอน และภาษาที่ใช้ 
 
3. หลักสูตร 
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต มีความเหมาะสม 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมในแต่ละหมวด
วิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 
 เห็นควรแก้ไข 
 ควรเพ่ิมเติมจำนวนหน่วยกิต และรายละเอียดวิชา 
ของวิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่
ใช้ค่อนขา้งมากกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
 
5. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เหมาะสม 
 แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม 
 
6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 
 เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 สื่อการเรียนการสอน เช่น Powerpoint VDO จะ
โน้มน้าวให้อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษและรูปภาพให้
มากเพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนกับนักศึกษา
ไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาจมีข้อจำกัดบางประการในหัวข้อนี้ แต่สามารถ
เพ่ิมเติมในรายวิชาที่มีอยู่ ให้มี เนื้อหาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน และได้ใส่รายวิชาทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาทางเลือกชีพแก่นักศึกษา
แล้ว 
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 เนื้อหากรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทย์
วิจั ยร่วมกับ อุตสาหกรรม เน้นการมีส่ วนร่วมของ
นักศึกษา เป็นจุดประสงค์ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่สำคัญ 
 
7. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร มี
ความเหมาะสม 
 
8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเติมในส่วนการนำเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาทางวิศวกรรม เป็นสิ่ง
สำคัญและควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละรายวิชา เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ในการนำไปใช้ในปฏิบัติงานจริงต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 เพ่ิมเติมในรายวิชาการเรียนการสอนทางด้านต่างๆ ที่
มีความสำคัญและการใช้งานในอุตสาหกรรม 4.0 ใน
ปัจจุบัน เช่น การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ต่ า งๆ , ก า รอ อ ก แ บ บ  Mobile Application/Web 
Application, IoT, Automation Technology, 
Robotics, Data Science and BigData (FD, 
Machine Learning), Optimization/Simulation และ 
AR/VR/MR Technology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรดำเนินการในส่วนนี้โดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง
ได้แก่ 
 1. เพ่ิม เติมทั กษะการปฏิบัติ เกี่ ยวกับการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนา Mobile 
Application ในเรื่องที่เป็นพ้ืนฐานของวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ 
 2. เสริมความรู้ให้สามารถเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น Data Science, Big data เป็นต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 5 
คุณดุสิต เพชรสุทธิ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เห็นควรแก้ไข 
 ในหัวข้อวัตถุประสงค์ น่าจะกำหนดว่าจะผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถในระดับไหน เช่น ระดับประเทศ
หรือระดับสากลในอาเซียน  เป็ นต้น  เพ่ือกำหนด
มาตรฐานในการเรียนการสอนและมตรฐานของบัณฑิตที่
จบออกมา 

 
 
 
 
 
 หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ระดับประเทศที่มีความสามารถทางสากลของวิศวกรรเม
คาทรอนิกส์ 
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2. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
 เหมาะสม 
 
3. หลักสูตร 
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 เหมาะสม 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี
 โดยรวมคลอบคลุมความรู้ในยุคปัจจุบันแต่ควรเพ่ิม
เนื้อหาในด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยอาจจะนำหรือประยุกต์มาจากการทำวิจัย เพราะใน
ปัจจุบันมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด บางครั้งบัณฑิตจบมา
โดยยังไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ เช่น อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทั้งนี้บัณฑิตที่จบออกมา จะได้มีหลักในการค้นคว้า
หรือแก้ไขปัญหาในการทำงานจริง 
 
4. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 
 เหมาะสม 
 เนื่องจากปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม PLC จะเข้ามา
มีบทบาทมาก ควรจัดการสอนในเรื่อง PLC แบบเจาะลึก
และปฏิบัติจริง และเนื้อหาควรคลอบคลุมถึงการเขียน
โปรแกรม และการเชื่อมต่อผ่านระบบ Bus ต่างๆ 
 
5. แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 
การศึกษา 
 เห็นควรแก้ไข 
 หน่วยกิตของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปค่อนข้าง
เยอะ ในขณะที่วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพ มี
ความน่าสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันทีหลัง
จบการศึกษา จึงเห็นว่าควรลดหน่วยกิตของวิชาในหมวด
วิชาทั่วไปลงและเพ่ิมในหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพ 
 
6. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวชิา 
 เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรพยายามจัดสรรรายวิชาเลือกใหม่ๆ จาก
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม
อุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการพ้ืนฐาน
ของศาสตร์นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การลดหรือการเพ่ิมวิชาในหมวดวิชาทั่ วไปนี้  ไม่
สามารถทำได้เพราะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัย 
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7. ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
8. ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 เหมาะสม 
 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ปัจจุบัน อุปกรณ์ ทางเครื่องกลหลายๆอย่างได้
เปลี่ยนไปเป็นทางไฟฟ้ามากข้ึน เช่น กระบอกนิวแมติกส์ 
เริ่มถูกแทนด้วยกระบอก Electric Drive ระบบควบคุม
ความดันทางกลถูกแทนด้วย Frequency Drive ดังนั้น
ควรเน้นความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม เช่น 
PID เป็นต้น และเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเพ่ือให้บัณฑิตที่
จบออกมาสามารถศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือทำงานใน
ระดับสากลได้อย่างดี ควรเน้นการสอน การออกข้อสอบ
เป็นภาษาอังกฤษให้มาก รวมถึงควรปลูกฝังการทำงาน 
การออกแบบ ที่อิงมาตรฐานเหมื่อนที่ประเทศเยอรมัน 
จะมีมาตรฐานกำหนดเกือบทุกอย่างในงานวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนรู้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากลเป็นสิ่งที่
ทางหลักสูตรพยายามดำเนินการมาโดยตลอด ได้แก่ วิชา
ควบคุมอุปกรณ์ทางกลด้วยสัญญาณไฟฟ้า การทำงาน
เป็นทีม การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ การออก
ข้อสอบและเอกสารคำสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
แทบทุกวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรัชญา 

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ พ้ื นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้ง
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ศ า ส ต ร์ ท า งด้ า น
วิ ศ ว ก รรม เค รื่ อ งก ล  วิ ศ ว ก ร รม ไฟ ฟ้ า -
อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
ลักษณะบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส าม ารถ ต อบ ส น อ งค วา ม ต้ อ งก ารข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ตลอด
ถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส์  มุ่ งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ซึ่งมีความสามารถ
สามารถประยุกต์ ใช้ศาสตร์ท างด้ านวิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ในลักษณะบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางสังคม 
ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้ด้วยตนเอง 
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของ
ชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนา
ผู้ เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ ในสังคมได้อย่ างมี
ความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความ
ต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิง
รุ ก  (Active learning) ต า ม แ น ว ท า ง  Conceive design 
implement and operating ห รื อ  CDIO (CDIO-based 
education framework) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนา
และบูรณาการความรู้เชิงทฤษฏีและทักษะทางวิชาชีพจากการ
ฝึกปฏิบัติ (Work integrated learning: WIL)  โดยใช้โจทย์
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning) ซึ่งพัฒนา
จากปัญหาในอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะระบบ
อัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ เรียนผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งจะนำไปสู่การเรยีนรู้ทีย่ั่งยืน
และสามารถปฏิบัติได้ตนเองตลอดชีวิต  

วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาล เท ศะ และทำห น้ าที่ เป็ นพล เมื อ งดี  
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
2. มีความรู้ พ้ื นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะความรู้ในเชิงบูรณา

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ เพ่ือปฏิบัติงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรม 4.0 หรือ
ต่อยอดเป็นนักวิจัย หรือเป็นผู้ประกอบการได ้
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน ใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
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ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ วิ ศ ว ก ร ร ม เค รื่ อ ง ก ล 
วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและศึกษาขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมเฉพาะ
ทางท้ังสามได ้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
4. คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสามารถเลือกวิธีแก้ ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทำงาน
เป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน 
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

3. เพ่ือปลูกฝังการใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ ต่างๆในการแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่ หรือสร้าง
นวัตกรรมได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษา มีทักษะทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
ส าม ารถ สื่ อ ส า ร โด ย ใช้ ศั พ ท์ วิ ศ ว ก รรม ทั้ งภ าษ า ไท ย 
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงาน
รว่มกับผู้อ่ืนได ้
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
890-101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
890-102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3(3-0-6) 
(ยกเลิก) 
 
และนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และให้
เลือกภาษาใดๆ ที่เปิดสอนใมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อีก
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั  3 หน่วยกิต 
223-001 กิจกรรมเสริมหลักสตูร  1(0-0-3) 
xxx-xxx วิชาพลศึกษา  1(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาพลศึกษา  1(x-y-z) 
- วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้  6 หน่วยกิต 
001-101 อาเซียนศึกษา  3(2-2-5) 
640-101 สขุภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
895-135 สุนทรีย์ศาสตร์แห่งชีวิต  3(2-2-5) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต  3(2-2-5) 
 
ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาทางมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่
เปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 
หนว่ยกิต และจะต้องเลือกเรยีนรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษาท่ี
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยกิต 
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
240-100 แนะนำเทคโนโลยีการสือ่สารคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  3(2-2-5) 
240-101 แนะนำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
- วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 3 หน่วยกิต 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรพัย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม  3(3-0-6) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หนว่ยกิต 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรูด้ิจิทลั 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
 4 หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 21 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 14 หน่วยกิต 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ 146 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3  3(3-0-6) 
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
332-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-2-1) 
332-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-2-1) 
324-103 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
325-103 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
 
2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 49 หน่วยกิต 
200-101 แนะนำวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2)  
210-202 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-0)  
210-211 วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)  
210-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6)  
211-221 หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)  
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-3-4)  
216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
216-222 กลศาสตร์วัสด ุ 3(3-0-6) 
216-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6)  
216-274 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ 
            วิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
            วิศวกรรม 3(2-3-4)  
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน 2(1-3-2)  
225-251 สถิติวิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
238-230 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 
2.3 กลุ่มวิชากลุ่มวชิาชีพ 43 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ 37 หน่วยกิต 
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์  1(0-3-0)  
210-391 หลักการและการประยกุต์ใช้งาน  
 ไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6)  
211-331 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู ้ 3(3-0-6)  
211-433 อิเล็กทรอนิกสก์ำลังและระบบ 
 ขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(3-0-6)  
216-314 การออกแบบเครื่องกล 1 3(3-0-6) 
216-324 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล 3(3-0-6)  
216-343 กำลังของไหลและพีแอลซ ี 3(3-0-6)  
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6)  

200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานสำหรับวิศวกร  2((2)-0-4) 
215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั  2((2)-0-4) 
215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  2((2)-0-4) 
215-202 ระเบียบวธิีคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับ 
  งานวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 
 
 
2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 สำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3((3)-0-6) 
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝงัตัว  3((3)-0-6) 
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน  2((1)-3-2) 
237-111 วัสดุวิศวกรรม  3((3)-0-6) 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล  3((2)-3-4) 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์  3((3)-0-6) 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์  3((3)-0-6) 
215-222 กลศาสตร์วสัดุ  3((3)-0-6) 
215-235 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน  2((2)-4-0) 
 
 
 
 
 
2.3 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชีพ 51 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคบั 42 หน่วยกิต 
212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1  1(0-3-0) 
211-241 สัญญาณและระบบ  3((3)-0-6) 
211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง  2((2)-0-4) 
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลบั  2((2)-0-4) 
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล  2(1-2-3) 
215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3((3)-0-6) 
215-322 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล  3((3)-0-6) 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3((3)-0-6) 
215-323 การออกแบบเครื่องจักร  3((3)-0-6) 
219-221 โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำหรับงาน 
 วิศวกรรม  2((2)-3-4) 
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216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6)  
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์  3(2-3-4)  
217-301 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)  
217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
217-400 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 2(0-6-0)  
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
หมายเหตุ นักศึกษาทางเลือกสหกิจ จะต้องเลือกเรียนรายวิชา 
217-400 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) แทนการเรียนในรายวิชา 
217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 และ วิชาเลือก
วิชาชีพอีก 6 หน่วย ในแผนการเรยีนแบบปกต ิ
 
 - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
210-291 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
210-431 การประมวลสัญญาณดจิิทัล 3(3-0-6) 
210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)  
210-552 การประมวลภาพดิจิทลั 3(3-0-6)  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
216-201 เทคโนโลยียานยนต์ 1 3(2-3-4)  
216-313 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
216-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
216-333 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)   
216-342 กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6)  
216-402 เทคโนโลยียานยนต์ 2 3(2-3-4) 
216-434 วิศวกรรมโรงจักร 3(3-0-6)  
216-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)  
216-437 การทำความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์
217-431 องค์ประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟ้า 3(3-0-6)  
217-451 โปรแกรมเวลาจริง 3(3-0-6)  
217-452 แนะนำการจำลองแบบและการ 
 จำลองสถานการณ ์ 3(3-0-6)  
217-453 ปัญญาประดิษฐ์และระบบหุ่นยนต ์ 3(3-0-6)  

219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมตั ิ
 และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 6((4)-4-10) 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์  3((2)-3-4) 
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ์  3((3)-0-6) 
219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  1(0-3-0) 
219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 
219-411 การเรียนรู้อสิระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 2(0-6-0) 
219-412 การเรียนรู้อสิระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
 
 
 - วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
210-291 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร ์ 3((3)-0-6) 
210-431 การประมวลสัญญาณดจิิทัล 3((3)-0-6) 
210-552 การประมวลภาพดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
215-203 กระบวนการผลิต  2((2)-0-4) 
215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  2((2)-0-4) 
215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลเิมนท์  3((3)-0-6) 
215-233 การถ่ายเทความร้อน  3((3)-0-6) 
215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ  3((3)-0-6) 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน  3((3)-0-6) 
215-432 การประหยัดพลังงาน  3((3)-0-6) 
215-241 เทคโนโลยียานยนต์  3((2)-3-4) 
215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด  2((2)-0-4) 
215-442 ทฤษฎีและการประยุกตท์างด้าน 
 พลศาสตร์ยานยนต์  3((3)-0-6) 
215-443 พื้นฐานการจัดการพลังงานในยานยนต ์
 ไฟฟ้าและยานยนตไ์ฮบริด  3((3)-0-6) 
200-411 พื้นฐานระบบราง  3((3)-0-6) 
200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง 3((3)-0-6) 
200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  3((3)-0-6) 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ  3((3)-0-6) 
 
 
 
 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์
219-431 แนะนำระบบปฏิบตัิการหุ่นยนต์  3((3)-0-6) 
219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมตัิสําหรับงาน 
 ระบบเมคาทรอนิกส์  3((3)-0-6) 
219-433 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษยก์ับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
217-454 ระบบเรียนรู้อัตโนมตัิสําหรับงาน 
 ระบบเมคาทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
217-462 แนะนำเทคโนโลยหีุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต 
225-331 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)  
225-346 การจัดการการผลติและการดำเนินงาน 3(3-0-6)  
225-441 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการ 
 เป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 2(2-0-4)  
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3(3-0-6)  
240-341 การออกแบบระบบฝังตวั 3(3-0-6)  
240-481 จักรกลอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
วิชาเลือกสําหรับสหกจิศึกษา 
217-400 สหกิจศึกษา  8(0-40-0) 
หัวข้อพิเศษ 
217-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 3(x-y-z) 
217-482 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 3(x-y-z) 
217-483 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3 3(x-y-z) 
 

 
 
 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต  
225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอตุสาหกรรม 4.0  3((3)-0-6) 
225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 
 สมัยใหม่  3((3)-0-6) 
225-355 การจัดการการผลติและการดำเนิน 
 งานสมัยใหม่  3((3)-0-6) 
225-411 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์
 สมัยใหม่  3((3)-0-6) 
225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและ 
 การเป็นผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6) 
225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการ 
 สุขภาพ  3((3)-0-6) 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  2((2)-0-4) 
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ  3((3)-0-6) 
240-341 การออกแบบระบบฝังตวั  3((3)-0-6) 
240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง  3((3)-0-6) 
วิชาเลือกสําหรับสหกจิศึกษา 
219-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) 
หัวข้อพิเศษ 
219-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 3(x-y-z)  
219-482 หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 3(x-y-z) 
219-483 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3 3(x-y-z) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนได้ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติทัง้นี้รายวิชาใด
ที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับตามหลักสูตรสามารถเลือกนบัเป็นรายวิชา
ในหมวดนี้ได ้

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเปิดสอน รวมอย่างน้อย 6 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาการฝึกงาน 
216-305 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 

4. หมวดวิชาการฝึกงาน 
219-300 การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
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ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 215-101 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 3(3-0-6) 215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
332-103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
332-104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
332-113 ปฏิบัติการฟิสกิส์ทั่วไป 1 1(0-2-1) - ยกเลิกรายวิชา 
332-114 ปฏิบัติการฟิสกิส์ทั่วไป 2 1(0-2-1) - ยกเลิกรายวิชา 
324-103 เคมทีั่วไป 3(3-0-6) 200-114 เคมีพื้นฐานสำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
325-103 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) - ยกเลิกรายวิชา 

- 215-202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ 
  งานวิศวกรรม 2((2)-0-4) 

วิชาเปิดใหม ่

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
200-101 แนะนำวิศวกรรมศาสตร์  1(1-0-2)  200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น  1(0-3-0)  200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5) ปรับชิ่อและให้เป็นรายวิชา

บรรยายและปฏบิัติการ
รวมกัน 

210-211 วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6)  

210-292 ระบบเชิงเลขและการออกแบบ 
 เชิงตรรกะ  3(3-0-6)  

211-291 แนะนำระบบสมองกลฝังตัว  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

211-221 หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-111 เขยีนแบบวิศวกรรม 1  3(2-3-4)  200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  3((2)-3-4) วิชาเปิดใหม ่
216-221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)  215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-222 กลศาสตร์วัสดุ  3(3-0-6) 215-222 กลศาสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-231 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)  215-234 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนือ้หารายวิชา 
216-241 กลศาสตร์ของไหล 1  3(3-0-6)  215-235 กลศาสตรข์องไหล  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-274 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ
 วิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 

- โอนเนื้อหาไปที่ 215-202 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

217-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม  
 3(2-3-4)  

- โอนเน้ือหาไปที่ 240-207
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชพี (วิชา
บังคับ) 

221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)  215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
226-215 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน  2(1-3-2)  226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน  2((1)-3-2) คงเดิม 
225-251 สถิติวิศวกรรม 1  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
238-230 วสัดุวิศวกรรม  3(3-0-6)  237-111 วัสดุวิศวกรรม  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
242-101 แนะนำการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 สำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) - โอนเนือ้หาไปที่ 219-221 
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชพี (วิชา
บังคับ) 

- 219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพือ่แข่งขัน  
  2((2)-4-0) 

วิชาเปิดใหม ่

กลุ่มวิชากลุม่วิชาชีพ (วิชาบงัคับ) 
210-390 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-0)  212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1  1(0-3-0) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
210-391 หลักการและการประยุกต์ใช้งาน - โอนเนื้อหาไปที่ 212-190 
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 ไมโครโปรเซสเซอร์  3(3-0-6)  และ 212-290 
211-331 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(3-0-6)  - โอนเนื้อหาไปที่ 219-222 
211-342 สัญญาณ ระบบ และตัวรับรู้  3(3-0-6)  211-241 สัญญาณและระบบ  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
211-433 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบ 
 ขับเคลื่อนไฟฟ้า  3(3-0-6)  

- โอนเนื้อหาไปที่ 211-321 
และ 211-322 

- 211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง  2((2)-0-4) วิชาเปิดใหม ่
- 211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ  2((2)-0-4) วิชาเปิดใหม ่
- 240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล  

  2(1-2-3) 
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
วิศวกรรมพื้นฐาน 

216-314 การออกแบบเครื่องกล 1  3(3-0-6) 215-323 การออกแบบเครื่องจักร  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-324 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6)  215-322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-343 กำลังของไหลและพีแอลซี  3(3-0-6)  - โอนเนื้อหาไปที่ 219-222 
216-352 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6)  215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-425 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6)  215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
217-461 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 3(2-3-4)  219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์  3((2)-3-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
- 219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 

 วิศวกรรม  2((2)-3-4) 
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
วิศวกรรมพื้นฐาน 

- 219-222 ชุดวิชาการทำงานรว่มกันของระบบอัตโนมัติและ
 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 6((4)-4-10) 

วิชาเปิดใหม ่

- 219-322 วิทยาการหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์  
  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  1(0-3-0)  219-311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  
  1(0-3-0) 

ปรับชื่อและเนือ้หารายวิชา 

217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 219-312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
  1(0-3-0) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

217-407 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  2(0-6-0)  219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
  2(0-6-0) 

ปรับชื่อและเนือ้หารายวิชา 

217-408 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  2(0-6-0) 219-412 การเรียนรูอ้ิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
  2(0-6-0) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

กลุ่มวิชากลุม่วิชาชีพ (วิชาเลือก)   
วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 

คงเดิม 

210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล  3(3-0-6) 210-431 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6) คงเดิม 
210-476 การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้า  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
210-552 การประมวลภาพดิจิทัล  3(3-0-6)  210-552 การประมวลภาพดิจิทัล 3((3)-0-6) คงเดิม 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล    
216-201 เทคโนโลยียานยนต ์1  3(2-3-4) 215-241 เทคโนโลยียานยนต ์ 3((2)-3-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-313 กระบวนการผลิต  3(3-0-6)  215-203 กระบวนการผลิต  2((2)-0-4) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-332 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
216-333 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)   215-233 การถ่ายเทความร้อน  3((3)-0-6) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
216-342 กลศาสตร์ของไหล 2  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
216-402 เทคโนโลยียานยนต ์2  3(2-3-4) - ยกเลิกรายวิชา 
216-434 วิศวกรรมโรงจักร  3(3-0-6)  215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบความร้อน  

  3((3)-0-6) 
ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

216-435 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
216-437 การทำความเย็นและการปรับอากาศ  3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
- 215-301 การจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

  2((2)-0-4) 
วิชาเปิดใหม ่

- 215-422 แนะนำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์  
  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

- 215-234 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
- 215-432 การประหยัดพลังงาน  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่
- 215-444 ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด  

  2((2)-0-4) 
วิชาเปิดใหม ่

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

วิชาเปิดใหม ่

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

วิชาเปิดใหม ่

- 200-411 พื้นฐานระบบราง  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่
- 200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบรางและการ 

 ออกแบบ  3((3)-0-6) 
วิชาเปิดใหม ่

- 200-413 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่
- 200-414 ระบบควบคุมรถไฟ  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่

วิชาเลอืกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์    
217-431 องค์ประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟ้า 3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
217-451 โปรแกรมเวลาจริง  3(3-0-6)  - ยกเลิกรายวิชา 
217-452 แนะนำการจำลองแบบและการ 
  จำลองสถานการณ์  3(3-0-6)  

- ยกเลิกรายวิชา 

217-453 ปัญญาประดิษฐ์และระบบหุ่นยนต์  3(3-0-6)  - โอนเน้ือหาไปที่ 219-322 
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชพี (วิชา
บังคับ) 

217-454 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงาน 
  ระบบเมคาทรอนิกส์  3(3-0-6) 

219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติสําหรับงาน 
 ระบบเมคาทรอนิกส์  3((3)-0-6) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

217-462 แนะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์  3(3-0-6) - โอนเน้ือหาไปที่ 219-322 
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชพี (วิชา
บังคับ) 

- 219-431 แนะนำระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์  3((3)-0-6) วิชาเปิดใหม ่
- 219-433 การติดต่อสื่อสารระหวา่งมนุษย์กับหุ่นยนต์  

  3((3)-0-6) 
วิชาเปิดใหม ่

วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต    
225-331 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
225-346 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3-0-6)  225-355 การจัดการการผลิตและการดำเนิน 

 งานสมัยใหม่  3((3)-0-6) 
ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

225-441 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและการเป็น
 ผูป้ระกอบการ  3(3-0-6)  

225-452 การจัดการธุรกิจสำหรับวิศวกรและ 
 การเป็นผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

- 225-233 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร  
  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

- 225-312 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0  
  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

- 225-321 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 
 สมัยใหม่  3((3)-0-6) 

วิชาเปดิใหม ่

- 225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 สมัยใหม่  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

- 225-454 การจัดการและวิศวกรรมระบบบริการ 
 สุขภาพ  3((3)-0-6) 

วิชาเปิดใหม ่

วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  2(2-0-4) 240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  2((2)-0-4) คงเดิม 
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ  3(3-0-6)  240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ  

  3((3)-0-6) 
คงเดิม 

240-341 การออกแบบระบบฝังตัว  3(3-0-6)  240-341 การออกแบบระบบฝังตัว  3((3)-0-6) คงเดิม 
240-481 จักรกลอัจฉรยิะ  3(3-0-6) - ยกเลิกรายวิชา 
- 240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง  

  3((3)-0-6) 
วิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลักษณะ/เหตุผล 
วิชาเลือกสําหรับสหกิจศึกษา    
217-400 สหกิจศึกษา  8(0-40-0) 219-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
หัวข้อพิเศษ   
217-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  
  3(x-y-z) 

219-481 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 
  3(x-y-z) 

ปรับชื่อและเนือ้หารายวิชา 

217-482 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2  
  3(x-y-z) 

219-482 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 
  3(x-y-z) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 

217-483 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3  
  3(x-y-z) 

219-483 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3 
  3(x-y-z) 

ปรับชื่อและเนื้อหารายวิชา 
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ภาคผนวก ฎ เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที ่มคอ.1 กำหนด 
1. องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

1. องค์ความรู้ด้ านคณิ ตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์ และการจำลอง (Applied Mathematics, 
Computer and Simulations) 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) 
3. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) 
4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 
5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 
6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 
7. องค์ความรู้ที่เกีย่วเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 
8. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment) 

 
2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ประกอบด้วย 
 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์และเครื่องจักรกล 
กลศาสตร์ 

        

237-111 วัสดุวิศวกรรม 
215-121 กลศาสตร์วิศวกรรม: 
สถิตยศาสตร ์
215-222 กลศาสตร์วสัด ุ

การออกแบบเครื่องจักรกล 
        215-322 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล 

215-323 การออกแบบเครื่องจักร 
พลศาสตร์ของระบบ 
(Dynamic Systems)         

215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร ์
215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

2. กลุ่มความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า         200-115 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับงาน

วิศวกรรม  
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝงัตัว 

วงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

        211-231 วงจรอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
211-291 แนะนำระบบสมองกลฝงัตัว 
211-241 สัญญาณและระบบ 
212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า         211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 

3. กลุ่มความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม         212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 

211-241 สญัญาณและระบบ 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของ
ระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เนต็ของสรรพ
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ รายวิชาในหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 8 

สิ่ง 
อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น 
(sensor and actuator) 

        211-241 สญัญาณและระบบ 
211-321 ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง 
211-322 ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของ
ระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เนต็ของสรรพ
สิ่ง 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์  
219-322 วิทยาการหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ ์

การเขียนโปรแกรมการควบคุม         212-190 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำหรับวศิวกร 
240-207 การเขียนโปรแกรมและ
โครงสร้างข้อมูล 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานวิศวกรรม 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของ
ระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เนต็ของสรรพ
สิ่ง 
240-318 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้
ของเครื่อง  3((3)-0-6) 

4. กลุ่มความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ 
กระบวนการผลิต         226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 

219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อ
แข่งขัน 

การเขียนแบบวิศวกรรม         200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพือ่
แข่งขัน 
219-222 ชุดวิชาการทำงานร่วมกันของ
ระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เนต็ของสรรพ
สิ่ง 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์  

ผลิตภัณฑ์         219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอ
นิกส์  
219-411 การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ 1    2(0-6-0) 
219-412 การเรยีนรู้อิสระวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ 2   
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ภาคผนวก ฏ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ขั้นต่ำของ 
สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
2559 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
2564 

(หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ≥ 30 30 30 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

≥ 84 113 
70 
21 
 

49 
43 
37 
6 

105 
54 
14 
 

40 
51 
40 
11 

หมวดวิชาเลือกเสรี ≥ 6 6 6 
รวม 120 149 141 
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ภาคผนวก ฐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก ฑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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