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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มุ่งผลิตบณัฑิตที่มีความรู้

ความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ซ่ึงมีความสามารถสามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ทางดา้น
วศิวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  และวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  ในลกัษณะบูรณาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้ดว้ยตนเอง มุ่งมั่น
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง  โดยยึดตามแนวทางการจดั
การศึกษาของชาติที่ มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพือ่ใหพ้ร้อมที่จะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และปรับตวั
ไดดี้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดย ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน เพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผา่นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนเชิงรุก (Active learning) ตามแนวทาง Conceive design implement and operating หรือ CDIO (CDIO-
based education framework) เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสพฒันาและบูรณาการความรู้เชิงทฤษฏีและทกัษะ
ทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติ  (Work integrated learning: WIL)  โดยใช้โจทย์เป็นฐานในการเรียน รู้ 
(Problem-based learning) ซ่ึงพฒันาจากปัญหาในอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม ท าให้ผูเ้รียนผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเองซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย ัง่ยนื
และสามารถปฏิบตัิไดต้นเองตลอดชีวติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 แสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของเพือ่นมนุษย ์
PLOs 2 มีความเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก และท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน 
PLOs 3 ประยุกต์ใช้ความ รู้และทักษะทางวิศวกรรมเม คาทรอนิกส์  ในการประกอบวิชาชีพของ
ภาคอุตสาหกรรมอตัโนมตัิ หรืองานระบบเมคาทรอนิกส์ 



PLOs 4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ สร้างตน้แบบ ทดสอบตน้แบบและวิเคราะห์ เพือ่พฒันา
เชิงสร้างสรรค ์(Design and Creative Thinking) ในงานระบบอตัโนมตัิ 
PLOs 5 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่หาความรู้และพฒันาตวัเองในงานดา้นที่สนใจ 
PLOs 6 มีทกัษะทางดา้นการส่ือสาร สามารถวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได ้
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  141 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
215-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก) 
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  



345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White    
 

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  



890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  



142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  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 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
895-030 วา่ยน ้ า  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  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   



142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life 
   



315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
  



890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation  
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me 
   



890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy  
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean 
   



891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace  
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
   



895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  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   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  105 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์เฉพาะ  14 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  



215-100 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั  2((2)-0-4) 
 Ordinary Differential Equations   
215-201 สมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย  2((2)-0-4) 
 Partial Differential Equations  
215-202 ระเบียบวิธีค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับงานวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Numerical Methods for Engineering 
  

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  40  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม   3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming   
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Drawing for Engineers   
211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้  3((3)-0-6) 
 Basic Electronic Circuits   
211-291 แนะน าระบบสมองกลฝังตวั  3((3)-0-6) 
 Introduction to Embedded System   
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน  2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes  
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2(2-0-4) 
 Engineering Materials  
215-102 เขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล  3((2)-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing   
215-121 กลศาสตร์วศิวกรรม: สถิตยศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics: Statics  
215-221 กลศาสตร์วศิวกรรม: พลศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics: Dynamics   
215-222 กลศาสตร์วสัดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials  
215-339 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Fluids  



215-232 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Thermodynamics  
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนตเ์พือ่แข่งขนั  2((1)-4-0) 
 Robot Design and Competition  
  

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  51 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  38    หน่วยกิต 
วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า      8 หน่วยกิต  
212-190 ปฏิบตัิการไมโครโปรเซสเซอร์ 1  1(0-3-0)  
 Microprocessor Laboratory I   
211-241 สญัญาณและระบบ  3((3)-0-6)  
 Signals and Systems   
211-321 ระบบขบัเคล่ือนกระแสตรง  2((2)-0-4)  
 DC Drive Systems    
211-322 ระบบขบัเคล่ือนกระแสสลบั  2((2)-0-4)  
 AC Drive Systems 
   

วิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    2 หน่วยกิต  
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล  2(1-2-3)  
 Programming and Data Structures 
   

วิชาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล    12 หน่วยกิต  
215-321 การสัน่สะเทือนเชิงกล  3((3)-0-6)  
 Mechanical Vibrations   
215-322 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล  3((3)-0-6)  
 Mechanics of Machinery   
215-323 ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ  3((3)-0-6)  
 Automatic Control Systems   
215-324 การออกแบบเคร่ืองจกัร  3((3)-0-6)  
 Machine Design 
   

วิชาทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  14 หน่วยกิต    
219-221 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม  2((2)-3-4)  
 Engineering Software Tools 
   



219-222 ชุดวชิาการท างานร่วมกนัของระบบอตัโนมติัและอินเตอร์เนตของสรรพส่ิง  6((4)-4-10)  
 Module : Synergy of Automation and IoT Technologies Module   
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์  3((2)-3-4)  
 Mechatronic System Design   
219-322 วทิยาการหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์  3((3)-0-6)  
 Robotics and Artificial Intelligence 
   

วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืน ๆ    2  หน่วยกิต  
219-311 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  1(0-3-0)  
 Mechatronic Engineering Laboratory I   
219-312 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2   1(0-3-0)  
 Mechatronic Engineering Laboratory II  
  

วิชาเลือกชีพ     13 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. ทางเลือกปกติ  
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา     

  

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกปกติ    
219-300 การฝึกงาน                                          ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
219-411 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1  2(0-6-0) 
 Independent Study in Mechatronic Engineering I  
219-412 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2   2(0-6-0) 
 Independent Study in Mechatronic Engineering II   
 

ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  10 หน่วยกิต 
219-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0)  
 Cooperative Education   
219-412 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2   2(0-6-0)  
 Independent Study in Mechatronic Engineering II   
 
วิชาเลือกชีพทางเลือกปกติเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกชีพทางเลือกสหกิจเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 



วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า    
210-291 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์  3((3)-0-6)  
 Data Communications and Computer Networking   
210-431 การประมวลสญัญาณดิจิทลั   3((3)-0-6)  
 Digital Signal Processing   
210-552 การประมวลภาพดิจิทลั   3((3)-0-6)  
 Digital Image Processing 
   

วิชาเลือกทางวิศวกรรมเคร่ืองกล    
215-203 กระบวนการผลิต   2((2)-0-4)  
 Manufacturing Processes   
215-301 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  2((2)-0-4)  
 Engineering Management and Economics   
215-422 แนะน าระเบียบวธีิไฟไนทเ์อลลิเมนท ์  3((3)-0-6)  
 Introduction to Finite Element Method   
215-233 การถ่ายเทความร้อน  3((3)-0-6)  
 Heat Transfer   
215-234 เคร่ืองจกัรกลของไหลและระบบท่อ  3((3)-0-6)  
 Fluid Machinery and Piping System   
215-332 วศิวกรรมโรงจกัรและระบบความร้อน  3((3)-0-6)  
 Power Plant Engineering and Thermal System   
215-432 การประหยดัพลงังาน  3((3)-0-6)  
 Energy Conservation   
215-241 เทคโนโลยยีานยนต ์  3((2)-3-4)  
 Automotive Technology   
215-444 ยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด  2((2)-0-4)  
 Electric vehicles and hybrid electric vehicles   
215-442 ทฤษฎีและการประยกุตท์างดา้นพลศาสตร์ยานยนต ์ 3((3)-0-6)  
 Theories and applications of vehicle dynamics   
215-443 การจดัการพลงังานในยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตไ์ฮบริด 3((3)-0-6)  
 Basics in Energy management of electric vehicles and hybrid vehicles   
200-411 พื้นฐานระบบราง  3((3)-0-6)  
 Railway Introduction 
   



200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง  3((3)-0-6)  
 Railway Rolling Stock Systems   
200-413 ระบบขบัเคล่ือนรถไฟ  3((3)-0-6)  
 Railway Traction Systems Design   
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ  3((3)-0-6)  
 Railway Control Systems Engineering 
   

วิชาเลือกทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์    
219-431 แนะน าระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์  3((3)-0-6)  
 Introduction to Robot Operating System   
219-432 ระบบเรียนรู้อตัโนมตัิส าหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์  3((3)-0-6)  
 Machine Learning for Mechatronics Applications   
219-433 การติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์  3((3)-0-6)  
 Human-Robot Interaction 
   

วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ/การผลิต    
225-233 การออกแบบการทดลองส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6)  
 Experimental Design for Engineers   
225-312 เทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรม 4.0  3((3)-0-6)  
 Manufacturing Technology for Industry 4.0   
225-321 การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรมสมยัใหม่     3((3)-0-6)  
 Modern Industrial Work Study   
225-355 การจดัการการผลิตและการด าเนินงานสมยัใหม่   3((3)-0-6)  
 Modern Production and Operations Management    
225-411 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑส์มยัใหม่  3((3)-0-6)  
 Modern Product Design and Development   
225-452 การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6)  
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship    
225-454 การจดัการและวศิวกรรมระบบบริการสุขภาพ  3((3)-0-6)  
 Healthcare Systems Engineering and Management   
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์    
240-211 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์   2((2)-0-4)  
 Software Engineering 
   



240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ   3((3)-0-6)  
 Microcontroller and Interfacing   
240-341 การออกแบบระบบฝังตวั   3((3)-0-6)  
 Embedded System Design   
240-318 ปัญญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้ของเคร่ือง  3((3)-0-6)  
 Artificial Intelligence and Machine learning  
  

หัวข้อพิเศษ    
219-441 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1   3(x-y-z)  
 Special Topics in Mechatronics Engineering I   
219-442 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2   3(x-y-z)  
 Special Topics in Mechatronics Engineering II   
219-443 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3   3(x-y-z)  
 Special Topics in Mechatronics Engineering III   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

219-300 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training 

 

การเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระ/Module    
ผู ้ส น ใจค ว าม รู้ท างวิ ศ ว ก ร รม เม ค าท รอ นิ ก ส์ ทั้ งที่ เป็ น แ ล ะ ไ ม่ เป็ น นั ก ศึ ก ษ าข อ ง

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถเลือกในแผนกลุ่มสาระได ้โดยตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ไม่
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมหรือดา้นเทคโนโลยไีม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี (หรือผูส้นใจที่มีคุณสมบติัอยูใ่นดุลพนิิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร)    
    
กลุ่มความรู้ด้านการท างานร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เนตของสรรพส่ิง          6 หน่วยกิต 
219-222  ชุดวิชาการท างานร่วมกนัของระบบอตัโนมติัและอินเทอร์เนตของสรรพส่ิง          6((4)-4-10)  
   Module : Synergy of Automation and IoT Technologies Module   
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 ไฟฟ้าพื้นฐาน  3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((18)-4-38) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
211-231  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ 3((3)-0-6) 
215-100  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั 2((2)-0-4) 
215-121  กลศาสตร์วศิวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
215-339  กลศาสตร์ของไหล 3((3)-0-6) 
226-214  กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) 
237-111  วสัดุวศิวกรรม 2(2-0-4) 
890-xxx  สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 
 รวม                                                                                  20((19)-3-38 
 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
211-291 แนะน าระบบสมองกลฝังตวั 3((3)-0-6) 
212-190 ปฏิบตัิการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
215-201 สมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย 2((2)-0-4) 
215-102 เขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล 3((2)-3-4) 
215-221 กลศาสตร์วศิวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
215-222 กลศาสตร์วสัดุ  3((3)-0-6) 
215-232 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรม 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  20((18)-6-36)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
    
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
211-241 สญัญาณและระบบ 3((3)-0-6) 
215-202 ระเบียบวิธีค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับงานวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนตเ์พือ่แข่งขนั 2((2)-4-0) 
219-221 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม 2((2)-3-4) 
219-222 ชุดวชิาการท างานร่วมกนัของระบบอตัโนมติัและอินเทอร์เนตของสรรพส่ิง 6((4)-4-10) 
240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล 2((1)-2-3) 
215-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                 19((16)-13-31) 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 



ปีที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
211-321 ระบบขบัเคล่ือนกระแสตรง 2((2)-0-4) 
215-321 การสัน่สะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
215-322 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 3((3)-0-6) 
215-323 ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ 3((3)-0-6) 
219-311 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
211-322 ระบบขบัเคล่ือนกระแสสลบั 2((2)-0-4) 
215-324 การออกแบบเคร่ืองจกัร 3((3)-0-6) 
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์ 3((2)-3-4) 
219-322 วทิยาการหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
219-312 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ  3(x-y-z) 
  รวม 20(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 
219-300 การฝึกงาน                                                                                                  ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ  3(x-y-z) 
219-411 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 2(0-6-0) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
  รวม 11(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
219-412 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 12((10)-6-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกิจ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
219-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) 
  รวม 8(0-48-0) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
219-412 การเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 2(0-6-0) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือก หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 15((13)-6-26)  
   



  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย ์

1. ฝึกปฏิบติั จัดประสบการณ์ โดยเน้นการ
เป็นพลเมืองท่ี ดี  มี จิตสาธารณะ และถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อชุมชน สังคมพหุ
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม
2. บรรยายและฝึกปฏิบติัให้นักศึกษาสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ก ารแก้  ปัญ ห าท างด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นผู เ้รียนให้มีความ
อดทน มีวินัย มีความซ่ือสัตย ์และรับผิดต่อ
หนา้ท่ีของตนเองและสังคม
3. ใชก้รณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน

1. การสังเกตการณ์การ
ปฏิบติังาน และผลสัมฤทธ์ิ
2. การปฏิบติัตามระเบียบวินยั
ในการเขา้เรียน
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การเขา้ร่วมกิจกรรม
6. การถอดบทเรียน

PLO2 มีความเป็นผูน้ า กล้าแสดงออก  และท างาน
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน 

1. ใชก้รณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเน้นการทางานเป็นทีม และยึดหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
2. ฝึ กป ฏิ บั ติ ทั้ ง ในชั้ น เรี ยน แล ะสถ าน
ประกอบการ โดยเน้นการสอนทกัษะการเป็น
ผูน้ า การท างานเป็นทีม การส่ือสาร การสั่ง
การ
3. ฝึกทักษะการน าเสนองานผ่านกิจกรรม
กลุ่ม

1 .  ก า ร สั ง เก ต ก าร ณ์ ก า ร
ปฏิบติังาน และผลสัมฤทธ์ิ 
2. การปฏิบัติ  ตามระเบียบ
วินยัในการ เขา้เรียน
3. การน าเสนอ
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. การเขา้ร่วมกิจกรรม
6. การอภิปรายกลุ่ม

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะทางวิศวกรรมเม
ค าท ร อ นิ ก ส์  ใน ก าร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมอตัโนมติั หรืองานระบบเมคาทรอ
นิกส์ 

1. บรรยายทฤษฏีหลักการ ให้นักศึกษามี
ความสามารถในประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีซับชอ้นของ
ระบบเมคาทรอนิกส์
2. ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสอนทักษะท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ พร้อมทั้งการใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลยีการท างานท่ีสามารถ แกปั้ญหาท่ี
ซั บ ซ้ อ น แล ะป รั บป รุ ง ง าน ได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผล
3. การทดลอง ทดสอบ โดยน าทฤษฎีไป
ปฏิบติังานในสถานการณ์จริงทั้งในชั้นเรียน
และในสถานประกอบการ 4. ใชก้รณีศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ี เรียนโดยเน้นความ
ทันสมัยและก ารประยุกต์ ใช้กับส ถ าน

1. การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2. การท ารายงาน
3 .  ก า ร สั ง เก ต ก าร ณ์ ก า ร
ปฏิบติังาน และผลสัมฤทธ์ิ
4. การปฏิบติัตามระเบียบวินัย
ในการเขา้เรียน
5. การน าเสนอ
6. การทดสอบยอ่ย
7. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
8. การอภิปรายกลุ่ม



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล ประกอบการ 
5. ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชั้ น เรียนให้
นั ก ศึ ก ษ าไ ด้ น า อ งค์ ค ว าม รู้ ท า ง ด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆครอบคลุม
ตั้งแต่ การออกแบบ การวางแผน การควบคุม 
และการแก้ปัญหา เส มือนนักศึกษาเป็น
ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

PLO4 มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ 
สร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบและวิเคราะห์ เพ่ือ
พฒันาเชิงสร้างสรรค ์(Design and Creative Thinking) 
ในงานระบบอตัโนมติั 

1. บรรยายทฤษฏีหลกัการ ให้นกัศึกษามี
ความสามารถในประยกุตใ์ชค้วามรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบเพ่ือแกปั้ญหาท่ี
ซบัชอ้น 
2. การจ าลอง วางแผน โดยน าทฤษฎีไป
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบในสถานการณ์จริง
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
3. ฝึกปฏิบติัโดยเนน้การสอนทกัษะท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ พร้อมทั้งการใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีเพ่ือการออกแบบ วางแผน 
ควบคุม วิเคราะห์การท างานของระบบเมคา
ทรอนิกส์ 
4. ใชก้รณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน
โดยเนน้ความทนัสมยัและการประยกุตใ์ชก้บั
สถานประกอบการ 

1. การจ าลองสถานะการณ์ 
(Simulations) 
2. การท าโครงงาน (Projects 
and mini-projects) 
 

PLO5 มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ เพ่ือหาความรู้และพัฒนาตัวเองในงาน
ดา้นท่ีสนใจ 

1. ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล การติดตาม
ขอ้มูล การเรียบเรียงขอ้มูล การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ 
2 . ส ร้ างป ระส บก าร ณ์ ก าร เรี ยน รู้ ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปน้ี การแบ่งปัน
ความคิด (Think-pair share) การเรียนรู้จาก
ความทา้ทาย (Challenge-based learning) การ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริง (Experiential learning) การตั้งค าถามเชิง
ม โนทั ศน์  (Concept question) ก า รตั้ ง ว ง
สนทนา (Fishbowl class discussion) 

1. ฝึกทักษะการสืบคน้ข้อมูล 
การติดตามข้อมูล การเรียบ
เรียงขอ้มูล การเขียนรายงาน 
2 .  ฝึ ก ป ระส บก าร ณ์  ก าร
ออกแบบการท าโครงงาน การ
ด าเนินงานท าโครงงาน การ
สังเคราะห์ข้อมูล  การเขียน
รายงานและก ารอ ภิปราย
ผลการวิจยั 
3 . ฝึ กทัก ษ ะก ารน า เส น อ
ผลงานทางโครงงาน ผ่ าน
กิจกรรมกลุ่ม 

PLO6 มีทกัษะทางดา้นการส่ือสาร สามารถวิเคราะห์
และสรุปขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได ้

1. มีการสอดแทรกเทคนิคการเจรจาส่ือสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการวางตัวใน
การท างานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีกิจกรรมการน าเสนอเพ่ือส่ือสารให้ผูอ่ื้น
เข้าใจได้ง่ายด้วยการวิเคราะห์ และสรุปเชิง

1. การจ าลองสถานะการณ์ 
(Simulations) 
2. ฝึกทกัษะการน าเสนอ
ผลงานทางโครงงานผา่น
กิจกรรมกลุ่ม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล ปริมาณและเชิงคุณภาพได ้
3. ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ในชั้ น เ รี ยน แล ะส ถ าน
ประกอบการ โดยเน้นการสอนทกัษะการเป็น
ผูน้ า การท างานเป็นทีม การส่ือสาร การสั่ง
การ 
4. ฝึกทักษะการน าเสนองานผ่านกิจกรรม
กลุ่ม 

3. มีการเขียนรายงานและการ
อภิปรายผลการวิจยั 
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2(2-0-4) 
Into Engineering World 
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 

จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

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

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์เฉพำะ 
200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

Fundamental Mathematics for Engineer 
อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ฟังกช์นัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธข์องฟังก์ชนั การประยกุต์

ของอนุพนัธ ์ปริพนัธข์องฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ ์
Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of functions; 

applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 

200-113  ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
Fundamental Physics for Engineer 
หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนที่ งานและโมเมนต์ อนุภาคและ

วตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; particles 

and rigid bodies; energy and momentum 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
Fundamental Chemistry for Engineers 
สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสมัพนัธ ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ 



 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 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 2((2)-0-4) 
 Ordinary Differential Equations   
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite: 200-112 Fundamental Mathematics for Engineer  
 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอันดบัที่หน่ึงและอนัดบัที่สอง การแปลงลาปลาซ การประยกุตก์บัโจทย์
ปัญหาทางวศิวกรรม 
 First- and second-order ordinary differential equations; Laplace transforms; applications in 
engineering problems 
 
215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
 Partial Differential Equations  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 
 Prerequisite: 215-101 Ordinary Differential Equations   
 สมการอนุพนัธ์ย่อย การแยกตวัแปร อนุกรมฟูเรียร์ การเปล่ียนรูปแบบฟูเรียร์ การประยกุต์กับ
โจทยปั์ญหาทางวศิวกรรม 
 Partial differential equations; separation of variables and Fourier series; Fourier transforms; 
applications in engineering problems  
 
215-202 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Numerical Methods for Engineering  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Prerequisite: 215-201 Partial Differential Equations  

วิธีเชิงตวัเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วงของขอ้มูล วิธีการหาปริพนัธแ์ละการหาอนุพนัธเ์ชิงตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญั ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย 
 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 
 
 



กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
 พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลัง 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส  ระบบไฟฟ้าสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบื้องตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 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 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงที่ตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts; high-level language programming concepts; program design and development 
methodology; data types; constant; operations and expression; statement and compound statement, flow 



controls, sequence, alteration and iteration; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Drawing for Engineers  
 ความส าคญัของการเขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวธีิใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆในแบบงานเขียนแบบวศิวกรรม  
 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 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 
 Basic Electronic Circuits  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 Prerequisite: 200-115 Basic Electrical Engineering  
 อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า รอยต่อพีเอ็น ไดโอด การวิเคราะห์วงจรไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอด 
เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ การไบอัสทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์เบื้องต้นและการ
ประยกุตใ์ชง้าน ออปแอมป์และการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
 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 แนะน ำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Introduction to Embedded System  
 แนะน าระบบเชิงเลข วงจรเชิงตรรกแบบรวม วงจรเชิงตรรกแบบล าดบัขั้นและการรวมกลุ่ม กลไก
สถานะจ ากัดและกระบวนการสอดประสาน การเขา้ถึงหน่วยความจ าและกลไกเชิงเวลา โครงสร้างการ
ประมวลผลเชิงคณิตศาสตร์ การเช่ือมต่อสัญญาณอะนาล็อกและอุปกรณ์รอบขา้ง ตวัประมวลผลสมองกลฝัง
ตวั แนะน าการออกแบบระบบสมองกลฝังตวั ภาษาซีส าหรับระบบสมองกลฝังตวั 
 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 
 
226-214 กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน 2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes    
 ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยดึช้ินงานแบบ   
ต่าง ๆ การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใชใ้นการกลึง ปฏิบติัการกลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและ
ลกัษณะสมบติัของโลหะแผน่ กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผน่ดว้ยเคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคล่ี การยดึโลหะแผ่น ปฏิบติัการโลหะแผ่น 
หลกัการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม กระบวนการเช่ือมโลหะ
แบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมมิก/แมก และการเช่ือมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and fixtures; metal 
turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and characteristics of sheet metals, 
sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern development, 
sheet metal fastening, sheet metal operation practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, welding posture, weld and inspection, mig/mag 
welding and arc welding practices 
 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 
 Engineering Materials  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบติั กระบวนการผลิต และการประยกุต์ใช้วสัดุวิศวกรรม 
ไดแ้ก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วสัดุผสม วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและการ
น าไปใชป้ระโยชน์ สมบตัิเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุ 
 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 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 3((2)-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing   
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 
 Prerequisite: 200-117 Basic Drawing for Engineers  
 เรขาคณิตบรรยายเบื้องตน้ ภาพช่วยและการหมุนภาพ รอยตดัและรอยต่อ ภาพคล่ี มาตรฐานที่
เก่ียวขอ้งส าหรับการเขียนแบบเคร่ืองกล การเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด การก าหนดเกณฑ์ความ



คลาดเคล่ือนและพกิดัเผือ่ การเขียนช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล สญัลกัษณ์งานเช่ือม การเขียนแบบระบบท่อ การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการเขียนแบบวศิวกรรม 
 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 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ 2((2)-0-4) 
 Engineering Mechanics: Statics  
 ระบบแรง เวคเตอร์ แรง โมเมนต ์แรงคู่ควบ แรงลพัธ์ ผงัแรงอิสระ สมการสมดุลสถิตยศาสตร์ใน
สองและสามมิติ ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง โครงสร้างในระนาบขอ้ต่อหมุน ขอ้ต่อรับโมเมนต ์ช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล จุดศูนยม์วล จุดศุนยก์ลางแรงโมเมนต์ โมเมนตข์องรูปทรง แรงภายในคานแผนผงัแรงเฉือน
และโมเมนตด์ดัภายใน 
หนา้ตดัคาน 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 
 
215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics: Dynamics  
 กฎเบื้องตน้เก่ียวกบัการเคล่ือนที่ของวตัถุ จลนศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุเกร็ง ไดแ้ก่ การกระจดั 
ความเร็ว และความเร่ง ในการเคล่ือนที่สมับูรณ์และสมัพทัธ ์จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุเกร็ง ไดแ้ก่ 
วิธีแรงและความเร่ง วิธีงานและพลงังาน วิธีอิมพลัส์และโมเมนตมั กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันา
โจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 
 
 
 



215-222 กลศำสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of  Materials  
 แรงและความเคน้ ความเคน้และความเครียดรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และ
ความเครียด ความเคน้ในคาน ผงัแรงเฉือน โมเมนตด์ดั การโก่งตวัของคาน การโก่งตวัของเสา วงกลมโมร์ 
ความเคน้ผสม เกณฑก์ารวบิตัิ กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 กลศำสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Fluids  
 สมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวดั  แรงกระท าต่อวตัถุในของไหล 
การทรงตวัของวตัถุลอย และสมดุลสัมพทัธ์ มโนทศัน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ
ราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบความหนาแน่นคงที่และไม่คงที่  การวิเคราะห์เชิงอินทิเกรต สมการ
ต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน และสมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลองแบบ 
การไหลในท่อ  แรงเสียดทานและความดนัลดในท่อ การวิเคราะห์วงจรท่ออยา่งง่าย การวดัอตัราการไหล 
จลนศาสตร์ของการไหล การศึกษาการไหลดว้ยวธีิเชิงทศัน์ สมการความต่อเน่ือง สมการนาเวยีร์สโตกส์ การ
วเิคราะห์การไหลแบบไม่หมุนวน การวิเคราะห์การไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน 
การไหลรอบวตัถุการวิเคราะห์แรงยกและแรงฉุดบนวตัถุการไหลแบบอัดตวัได้แบบหน่ึงมิติ กรอบการ
เรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Thermodynamics  
 กฏขอ้ที่หน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์  ฟังก์ชนัเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์งานและ
ความร้อน  สมบติัของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารจากกราฟ  ตาราง  และ
สมการสถานะ การวเิคราะห์พลงังานของระบบปิดและระบบควบคุม วฏัจกัรคาร์โนท ์สภาพยอ้นกลบัไม่ได้
และศักยภาพของระบบหรือเอ็กเซอยี่  ประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนและเคร่ืองท าความเย็น  
สัมพนัธภาพของคุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิและของผสมที่ไม่ท าปฏิกิริยากัน  กระบวนการท าความเยน็ 
กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 ออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์เพ่ือแข่งขัน  2((2)-4-0) 
 Robot Design and Challenge  
 การแข่งขนัหุ่นยนต์ การออกแบบกติกาการแข่งขนัหุ่นยนต์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน
หุ่นยนต์ กลศาสตร์และกลไกพื้นฐาน การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองกลอย่างง่าย แนะน ามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระบวนการผลิตเบื้องตน้ การท างานเป็นทีม 
 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 
 
กลุ่มวิชำชีพ (บังคบั) 
212-190 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory I  
 รำยวิชำบังคบัเรียนร่วม: 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming  
 การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องตน้ องค์ประกอบวงจรและรีจิสเตอร์ อินพุตแบบดิจิตลั 
เอาทพ์ุตแบบดิจิตลั การแปลงค่าแอนาล็อกเป็นดิจิทลั ตวัจบัเวลาและตวันับ การมอดูเลตความกวา้งของพลัส์ 
แนะน าการขดัจงัหวะ โครงงานขนาดเล็กที่ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ 



 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 2((2)-0-4) 
 DC Drive Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 Prerequisite: 211-231 Basic Electronic Circuits  

องค์ประกอบในระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า โหลดทางกล มอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรแปลง
ชนิดต่างๆ ตวัควบคุม ทบทวนอุปกรณ์ก าลังก่ึงตวัน า แนะน าคอนเวอเตอร์ก าลังส าหรับระบบขบัเคล่ือน
กระแสตรง คอนเวอเตอร์กระแสสลบั-กระแสตรง คอนเวอเตอร์กระแสตรง-กระแสตรงประเภทต่างๆ ระบบ
มอเตอร์และโหลด คุณลกัษณะของมอเตอร์กระแสตรง 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 ระบบขับเคล่ือนกระแสสลับ 2((2)-0-4) 
 AC Drive Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 Prerequisite: 211-231 Basic Electronic Circuits  
 เคร่ืองจกัรกลกระแสสลบัส าหรับระบบขบัเคล่ือน แนะน าวงจรแปลงก าลงัส าหรับระบบขบัเคล่ือน
กระแสสลบั คอนเวอเตอร์กระแสสลบั-กระแสสลับ การควบคุมแรงดนักระแสสลบั ไซโคลคอนเวอเตอร์ 
คอนเวอเตอร์กระแสตรง-กระแสสลบั อินเวอเตอร์ประเภทรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม อินเวอเตอร์แบบความกวา้งพลัส์ 
การควบคุมความเร็วของระบบขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน า การควบคุมความเร็วของระบบขบัเคล่ือน
มอเตอร์ซิงโครนสั 
 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 กำรเขียนโปรแกรมและโครงสร้ำงข้อมูล 2(1-2-3) 
 Programming and Data Structures  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร  
 Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming 



 กระบวนทศัน์ของการเขียนโปรแกรมตวัแปรชนิดขอ้มูลนิพจน์โครงสร้างควบคุมกลยทุธในการ
แกโ้จทยปั์ญหาอาร์เรยข์อ้ความการจดัการหน่วยความจ าแบบเฉพาะใชง้านโครงสร้างขอ้มูลแบบเช่ือมต่อ
แถวคอยกองเรียงทบัซอ้นตารางแฮชกราฟตน้ไมก้ารยอ้นรอย 
 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 กำรส่ันสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
 Mechanical Vibrations  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 215-202 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำนวิศวกรรม  
                                         215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 
 Prerequisite: 215-202 Numerical Methods for Engineering 
                        215-221 Engineering Mechanics: Dynamics  
 พฤติกรรมของระบบที่มีหน่ึงองศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การ
ควงของเพลา หลกัการของเคร่ืองมือวดัการสั่นสะเทือน หลกัการกนัสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความ
อิสระ ไดแ้ก่ โหมดและรูปทรงของโหมด หลกัการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบที่มีหลายองศา
ของความอิสระ กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 กลศำสตร์เคร่ืองจักรกล 3((3)-0-6) 
 Mechanics of Machinery  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 
 Prerequisite: 215-221 Engineering Mechanics: Dynamics  
 มโนทศัน์และค าจ  ากดัความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกดว้ยวิธีค  านวณ
และวธีิกราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งก าลงั การวเิคราะห์แรงของกลไก หลกัการ
ของดาลอมแบร์ การปรับสมดุลของเคร่ืองจกัรกล กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกับ
อุตสาหกรรม   



 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 3((3)-0-6) 
 Automatic Control Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 
                                         215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 
 Prerequisite: 215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 
                        215-101 Ordinary Differential Equations   
 หลกัการของระบบควบคุมอตัโนมตัิ  การวิเคราะห์และจ าลองระบบพลวตัเชิงเสน้ เสถียรภาพของ
ระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนาโจทยว์ิจัยร่วมกับ
อุตสาหกรรม   
 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 
 
215-323 กำรออกแบบเคร่ืองจักร 3((3)-0-6) 
 Machine Design  
 พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจกัร และระบบเคร่ืองจกัร คุณสมบติัของวสัดุ ทฤษฎีการวบิติั การวบิติั
แบบสถิตและแบบล้า ผลของจุดรวมความเคน้ในงานออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัร การออกแบบช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรอยา่งง่าย เช่น สกรูส่งก าลงั สปริง ขอ้ต่อสลกัเกลียว ขอ้ต่อเช่ือม การออกแบบช้ินส่วนส่งก าลงั เช่น 
เบรคและคลทัช์ สายพาน โซ่และสลิง  การเลือกใชต้ลบัลูกปืน การออกแบบเพลาและอุปกรณ์จบัยดึ การ
หล่อล่ืน ซีลและประเก็น โครงงานออกแบบเคร่ืองจกัร กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์ิจยั
ร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-3-4) 
 Engineering Software Tools   
 การใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทลัส าหรับงานออกแบบและวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โปรแกรมตารางค านวณส าหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจ าลอ งสถานการณ์และออกแบบด้าน
วศิวกรรมเคร่ืองกลและการประยกุตง์านที่เก่ียวขอ้ง เช่น แมทแลบ หรือ ซายแลบ โปรแกรมภาษาสคริป เช่น 
ไพทอน กรอบการเรียนแบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม  
 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 ชุดวิชำกำรท ำงำนร่วมกันของระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 6((4)-4-10) 
 Module : Synergy of Automation and IoT Technologies  
 นิยามของระบบการวดัและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ความไม่แน่นอนของการวดั สถิติส าหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูล หลกัการและคุณสมบตัิของตวัตรวจรู้ การวดัทางไฟฟ้า การวดัทางกล ปฏิบตัิการของการวดั
ทางวศิวกรรม หลกัการเบื้องตน้ของก าลงัของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮดรอลิก
และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ป๊ัม ตวัท างาน ล้ินและอุปกรณ์ควบคุม วงจรไฮดรอลิกพื้นฐานและการประยกุตใ์ชง้าน 
ระบบนิวแมติกและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองอดัอากาศ ตวัท างาน ล้ินและอุปกรณ์ควบคุม วงจรนิวแมติกพื้นฐาน
และการประยกุตใ์ชง้าน การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ดว้ยวธีิแคสเดด แนะน าระบบควบคุมดว้ยพแีอลซีและ
การประยกุตใ์ชง้านในงานอุตสาหกรรม ระบบเก็บขอ้มูลอตัโนมติั ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเครือข่ายตวัตรวจรู้ 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัคลาวดแ์ละอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยั
ร่วมกบัอุตสาหกรรม 
 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 กำรออกแบบระบบเมคำทรอนิกส์ 3((2)-3-4) 
 Mechatronic System Design  
 แนะน าการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ         
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ ตวัขบัเคล่ือน เซนเซอร์และอุปกรณ์แปลงพลังงาน การวิเคราะห์สัญญาณ             
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ การเช่ือมต่อระหว่างคอมพวิเตอร์กบัระบบกลไฟฟ้า ระบบไฮ
ดรอลิกส์ ระบบนิวเมติก พีแอลซี การพฒันาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบกายภาพ และ
แบ่งกลุ่มยอ่ยท าโครงงาน 
 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 วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
 Robotics and Artificial Intelligence  
 แนะน าวทิยาการหุ่นยนต ์ประเภทของหุ่นยนต ์เซนเซอร์และตวัท างานของหุ่นยนต ์หลกัการของ
เดนาวิท-ฮาเทนเบิร์กเพื่อก าหนดพารามิเตอร์ของหุ่นยนต ์สมการฟอร์เวิร์ดและสมการอินเวิร์สคิเนเมติกส์ 
แนะน าปัญญาประดิษฐ ์กรณีศึกษาของการน าปัญญาประดิษฐไ์ปใช ้กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันา
โจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม 
 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 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
 Mechatronic Engineering Laboratory I  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 215-222 กลศำสตร์วัสดุ 
                                                        215-235 กลศำสตร์ของไหล   
 Prerequisite:  215-222 Mechanics of Materials 
                                        215-235 Mechanics of Fluids  
 ปฏิบัติการพื้นฐานเก่ียวกับ ความแข็งแรงของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรตรรกะ  ประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา โดยมีเวลาปฏิบติัการรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
30 ชัว่โมง 



 At least 3 0  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 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
 Mechatronic Engineering Laboratory II  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 219-311 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1 
 Prerequisite: 219-311 Mechatronic Engineering Laboratory I  
 ปฏิบติัการเพิ่มเติมเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบเก็บขอ้มูลโดย
ใชค้อมพิวเตอร์ ระบบกลไก  ก าลงัของไหล และการควบคุมเชิงตรรกะ  โดยมีเวลาปฏิบติัการรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ 30 ชัว่โมง 
 At least 30 hours experiments in the fields of electronics; computer systems; computer networks; 
database; mechanical mechanisms; fluid power; and logic control 
 
219-411 กำรเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1 2(0-6-0)  
 Independent Study in Mechatronic Engineering I 
 เง่ือนไข: ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะช้ันปีที่ 4  
 โครงงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ น่ าสนใจเก่ียวกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  หรือการเป็น
ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลย ีเพื่อฝึกฝนการคน้ควา้ ทดลองวิจยั การพฒันารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใดด้วยตวันักศึกษาเอง โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษา พี่เล้ียง หรือผูป้ระกอบการให้ค  าแนะน า หัวขอ้ที่
ศึกษาและขอบเขตไดรั้บการเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 Study projects related to mechatronic engineering topics or technology entrepreneurship; self-
practice on review, research, business model development or self-interested topic; the study is under 
supervision of the advisor, trainer or business owner; the topic and scope are approved by the curriculum 
committees. 
 
219-412 กำรเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
 Independent Study in Mechatronic Engineering II 
 เง่ือนไข: ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะช้ันปีที่ 4 
 ส ำหรับทำงเลือกปกติ  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 219-411 กำรเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1 

Prerequisite: 219-411 Independent Study in Mechatronic Engineering I 
 ส ำหรับทำงเลือกสหกิจศึกษำ 



 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 219-400 สหกิจศึกษำ 
 Prerequisite: 219-400 Cooperative Education 
 เป็นวชิาที่ต่อเน่ืองจากวชิาการเรียนรู้อิสระวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 และสหกิจศึกษา 
 Continued 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 
 
กลุ่มวิชำชีพ (เลือก) 
210-291 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking  
 แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึง
จุดและระบบเช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุม
การไหลของกลุ่มขอ้มูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายสวิตชิง การจดัเส้นทางใน
เครือข่ายขอ้มูล ความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการ
ส่ือสาร 
 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 กำรประมวลสัญญำณดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Signal Processing  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 211-241 สัญญำณและระบบ 
 Prerequisite: 211-241 Signals and Systems  
 ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหน่วยและการแปลงแบบแซด (z) การแปลงฟูริเยร์เต็มหน่วย 
การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว ตวักรองชนิด FIR และ IIR และเทคนิคการออกแบบ ผลเน่ืองจากค าที่มีความยาว
จ ากดั แนะน าสญัญาณสุ่มและกระบวนการสโตคาสติก 
 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 กำรประมวลภำพดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Image Processing  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 211-241 สัญญำณและระบบ 
 Prerequisite: 211-241 Signals and Systems  
 แนะน าการประมวลภาพดิจิทัล ระบบสองมิติและคณิตศาสตร์เบื้องตน้ การรับรู้ภาพ การชัก
ตวัอยา่งและการควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพดว้ยตวัแบบเฟ้นสุ่ม การปรับปรุงภาพ 
การกรองภาพ การท าใหภ้าพดีดงัเดิม การวเิคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉาย การบีบอดัขอ้มูลภาพ 
 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 กระบวนกำรผลิต 2((2)-0-4) 
 Manufacturing Processes  
 วิวฒันาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กบัการผลิต แหล่งที่มาและสมบติัของวสัดุที่ใชใ้น
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะแบบร้อน และแบบเยน็ การกลึง การไส การกดั 
การตดัและการเช่ือม เป็นตน้ พลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก ยางและการขึ้นรูปยางเคร่ืองจกัรและวธีิการ
ผลิตสมยัใหม่ที่ใชใ้นอุตสาหกรรม ระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต กรอบการเรียนรู้แบบ WIL 
โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม  
 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 
 
215-301 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Management and Economics  
 หลกัการพื้นฐานการจดัการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินที่
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนการทดแทนทรัพยสิ์น ค่าเส่ือม
ราคา การประเมินค่าและการเลือกทางเลือกในการตดัสินใจ มูลค่าปัจจุบนั อัตราผลตอบแทนภายในและ
อตัราผลตอบแทนภายนอก การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การบริหารการผลิต การ
วางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์



 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 แนะน ำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 3((2)-3-4) 
 Introduction to Finite Element Method  
 พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์  การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
สร้างรูปแบบของระเบียบวธีิไฟไนทเ์อลลิเมนท ์เช่น วิธีการโดยตรง วธีิถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง วธีิการแปรผนั
แนะน าการใชโ้ปรแกรมไฟไนทเ์อลลิเมนทเ์ชิงพาณิชยส์ าหรับแกปั้ญหาทางกลศาสตร์วสัดุ  ปัญหาดา้นความ
ร้อน 
 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 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Heat Transfer  
 การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตวัแบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะ
ไม่คงตวัแบบมิติเดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิงตวัเลข  การพาความร้อน  การวิเคราะห์เชิง
มิติในการถ่ายเทความร้อนแบบการพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบบงัคบับนผนัง
ท่อกลม  แผ่นเรียบ และภายในท่อรูปต่าง ๆ   การวิเคราะห์การพาความร้อนในกรณีง่าย ๆ ความสัมพนัธ์
ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการเดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบติั
การดูดกลืนและการเปล่งความร้อน  ตวัประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวตัถุด าและวตัถุเทา  อุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกบั
อุตสาหกรรม   
 Conduction; one and two-dimensional steady-state heat conduction, one-dimensional unsteady 
state conduction; numerical analysis of heat conduction; convection; dimensional analysis in convection 
heat transfer, natural convection, forced convection on circular pipe, plane surface and in conduits, 
simplified  analysis in convection heat transfer; relationship between heat transfer and fluid friction; 
condensation and boiling; radiation; absorption and emission characteristics, view factor, radiation of black 



and grey bodies; heat exchangers; heat transfer enhancement; WIL framework by developing research 
topics in collaboration with industry 
 
215-234 เคร่ืองจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 
 Fluid Machinery and Plumbing Systems   
 ช้ินส่วนพื้นฐานของเคร่ืองจกัรกลของไหล ทฤษฎีใบพดั ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการไหลใน 
แนวแกน และในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของป๊ัมแบบเหวี่ยงหนีศูนย ์กังหันน ้ า ความเร็ว
จ าเพาะคาวเิทชนั กงัหนัไอน ้ า การเลือกป๊ัมส าหรับระบบใหเ้หมาะสม การเลือกชนิดของป๊ัมส าหรับงานต่าง 
ๆ  เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อระบบท่อประปาส าหรับอาคาร การเพิ่มความดันของน ้ าในระบบท่อ  
การออกแบบระบบท่อระบายน ้ าและท่ออากาศ การออกแบบระบบดบัเพลิง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดย
พฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 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 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Power Plant Engineering and Thermal System  
 ภาระไฟฟ้าของโรงจกัร การวางแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ 
ผลกระทบต่อส่ิงของแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้าของโรงจกัรแบบต่าง ๆ หลกัการแปลงพลงังานจากโรงจกัร
แบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลังน ้ า  โรงจกัรเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน โรงจกัรไอน ้ า โรงจกัรกังหันก๊าซ  
โรงจกัรวฎัจกัรผสม และโรงจกัรผลิตพลงัร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ ไดแ้ก่ กงัหันไอน ้ า เคร่ือง
ก าเนิดไอน ้ า เคร่ืองควบแน่น หม้ออุ่นน ้ า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
กระบวนการออกแบบระบบความร้อน  การพิจารณาดา้นเศรษฐศาสตร์ในออกแบบระบบความร้อน  การ
เลือกอุปกรณ์ตามความตอ้งการของระบบความร้อน  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความ
ร้อน การจ าลองสถานการณ์ กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม   
 Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and environmental 
impacts of electric generation powerplants. Energy conversion principles from hydropower plant, internal 
combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine power plant; cogeneration and combined-
cycle power plant; performance parameters, turbines, boilers, condensers, feedwater heater. Introduction to 
nuclear power plants, control and instrumentation; Design of thermal system process, economic 
consideration for thermal system design, selection of thermal system equipment, mathematical model of 



thermal equipment and simulation; WIL framework by developing research topics in collaboration with 
industry 
 
215-241 เทคโนโลยียำนยนต์ 3((2)-3-4) 
 Automotive Technology   
 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองยนต ์ประเภทของเคร่ืองยนต ์หลกัการท างานและระบบต่างๆ ของ
เคร่ืองยนต ์แนวทางการพฒันาเคร่ืองยนต ์การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์  ปฏิบตัิการการใชเ้คร่ืองมือ
เบื้องต้น  การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและการท างานของเคร่ืองยนต์ หลักการท างานและ
ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงั ระบบรองรับน ้ าหนัก  ระบบบงัคบัเล้ียว  ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต ์ 
การดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่างๆ  ปฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือเบื้องตน้  การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ
ช้ินส่วนและการท างานของระบบต่าง ๆ  
 Engine development timeline; engine types; working principle, and sub- and assisting systems of 
the engines; performance enhancement of modern engines; engine maintenance; practical training in 
tooling, and assembling and inspecting engines; Introduction to operation and components in transmission 
systems, suspensions, steering and braking systems, and assembly and inspection of the components 
 
215-444 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด 2((2)-0-4) 
 Electric vehicles and hybrid electric vehicles  
 พื้นฐานทางดา้นยานยนต ์ตน้ก าลงัของยานยนตแ์ละรูปแบบระบบส่งก าลงั ยานยนตไ์ฟฟ้าและยาน
ยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด องคป์ระกอบของยานยนตไ์ฟฟ้าและการท าแบบจ าลองของยานยนตไ์ฟฟ้า แนะน าการจดั
การพลงังานของยานยนตไ์ฟฟ้าเบื้องตน้ แนะน าระเบียบวธีิควบคุมเชิงท านายแบบจ าลองและการประยกุตใ์ช้
งานในยานยนตไ์ฟฟ้า 
 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 ทฤษฎีและกำรประยุกต์ทำงด้ำนพลศำสตร์ยำนยนต์ 3((3)-0-6) 
 Theories and applications of vehicle dynamics  
 การวิเคราะห์ แรง การเคล่ือนที่ อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งก าลงั ระบบช่วงล่าง  ระบบ
บงัคบัเล้ียว ลอ้ยาง ระบบกนัสะเทือน การวเิคราะห์การเคล่ือนที่ในหลายองศาอิสระ การพฒันาตน้แบบทาง
คณิตศาสตร์ของยานยนตเ์พือ่การควบคุม การวเิคราะห์ การสั่นสะเทือนในยานยนต ์ แนะน าอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การตรวจวดัและทดสอบการสัน่สะเทือน และการควบคุมและลดการสัน่สะเทือนภายในยานยนต ์



 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 กำรจัดกำรพลังงำนในยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฮบริด 3((3)-0-6) 
 Basics in Energy management of electric vehicles and hybrid vehicles  
 การจดัการพลงังานและก าลังไฟฟ้า รูปแบบของระบบขบัเคล่ือน ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ เซลลเ์ช้ือเพลิง แบตเตอร่ี ระบบจดัการแบตเตอร่ี ระบบประจุไฟฟ้า เคร่ืองแปลงกระแสและความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า การประยกุตใ์ชก้ริดอฉัริยะ และการประเมินประสิทธิภาพของยานยนต ์
 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 พื้นฐำนระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Railway Introduction  
 พื้นฐานความรู้ทางโครงสร้างพื้นฐาน ตวัยานพาหนะ ราง ระบบขบัเคล่ือน และอาณัติสัญญาณ 
ความปลอดภยัของระบบราง 
 Basic knowledge in railway systems, railway infrastructure, rolling stock systems, track system, 
traction system and signaling; safety issues หหั าท in the railway 
 
200-412 พลศำสตร์พำหนะระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Railway Rolling Stock Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite: 200-411  Introduction to Railways  
 พลศาสตร์ของตวัรถระบบราง อากาศพลศาสตร์ ส่วนประกอบหลกัของรถไฟขนส่งสินคา้ การ
บ ารุงรักษาและการใช้งาน การสัมผสักันระหว่างล้อและราง การล้าเน่ืองจากการหมุนสัมผสั การแตก 
พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Rail vehicle dynamics; aerodynamics; main features of freight vehicles; rolling stock 
maintenance and use; the wheel-rail interface; rolling contact fatigue; gauge corner cracking; WIL 
framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
 



200-413 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3((3)-0-6) 
 Railway Traction Systems Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite: 200-411  Introduction to Railways  
 ระบบขบัเคล่ือนของพาหนะระบบราง เคร่ืองจกัรที่ใชก้ระแสไฟฟ้าสลบัและตรงส าหรับขบัเคล่ือน 
ตวัควบคุมก าลังไฟฟ้า และตวัจ่ายก าลงัไฟฟ้า ระบบขบัเคล่ือนของพาหนะระบบรางประเภทต่างๆ ระบบ
ห้ามล้อ การจดัการการสัมผสัระหว่างล้อกับราง กรอบการเรียนรู้แบบ WIL โดยพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกับ
อุตสาหกรรม   
 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 3((3)-0-6) 
 Railway Control Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite: 200-411  Introduction to Railways  
 พื้นฐานการออกแบบระบบควบคุมรถไฟ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ การ
วางผงัเส้นทางเดินรถ หลกัการป้องกันความผิดพลาด การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเดินรถไฟ การ
ออกแบบระบบ interlocking ระบบควบคุมการเดินรถแบบ moving block systems ระบบการจดัการการเดิน
รถของยโุรป หรือ European Rail Traffic Management System (ERTMS) และส่วนประกอบของระบบ ATP 
รวมไปถึงระบบควบคุมรถไฟของยโุรป 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 แนะน ำระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Robot Operating System  
 พื้นฐานของระบบปฏิบติัการอูบนัตู, ค าสั่งพื้นฐานของลินุกซ์, หลกัคิดของ ROS, การประยกุตใ์ช,้ 
publisher, subscriber, service, client, การควบคุมหุ่นยนตด์ว้ย ROS, โครงการประจ าวชิา 
 Basic Ubuntu, Linux commands; ROS concept; Applications; Publisher; Subscriber, Service; 
Client; Robot control with ROS; Class project 
 



219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส ำหรับงำนระบบเมคำทรอนิกส์  3((3)-0-6) 
 Machine Learning for Mechatronics Applications  
 ขั้นตอนวิธีพื้นฐานที่ใชใ้นกระบวนการเรียนรู้อัตโนมัติได้แก่ การเรียนรู้แบบแผนภูมิตน้ไมก้าร
เรียนรู้แบบเบเซ่ียนและโครงข่ายประสาทเทียม   การประยกุตใ์ชข้ ั้นตอนวธีิการเรียนรู้อตัโนมติักบังานระบบ
เมคาทรอนิกส์ 
 Machine learning introduction; decision tree learning; bayesian learning; neural networks; 
applications of learning algorithms onto mechatronics system. 
 
219-433 กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
 Human-Robot Interaction  
 การแนะน าการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษยก์บัหุ่นยนต ์องคป์ระกอบของมนุษยแ์ละแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของมนุษย ์การออกแบบการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนต ์การเช่ือมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การออกแบบอัลกอริทึมการควบคุมหุ่นยนตส์ าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่าง
มนุษยแ์ละหุ่นยนต ์แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์กรณีศึกษาการ
สาธิตและการทดลองการติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์
 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 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Experimental Design for Engineers  
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การสุ่ม การ
ออกแบบเชิงแฟคทอเรียล การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ เทคนิคการวเิคราะห์ และการถดถอย การอธิบาย
ผลการวเิคราะห์ทางสถิติ 
 Basic principles of experimental design; statistical hypothesis testing, randomization; factorial 
designs; application of statistical technique, analysis techniques and regression; statistical interpretation 
 
225-312 เทคโนโลยีกำรผลิตในยุคอุตสำหกรรม 4.0 3((3)-0-6) 
 Manufacturing Technology for Industry 4.0  
 แนวคิดของระบบการผลิตอัจฉริยะ วิวฒันาการด้านเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรในการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตแบบบูรณาการกบัคอมพวิเตอร์ การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ยคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยี
การผลิตด้วยซีเอ็นซี เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเน้ือวสัดุ (การพิมพ์ 3 มิติ) ระบบควบคุมอุตสาหกรรม 



ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและระบบหุ่นยนต์ ระบบซ่อมบ ารุงอัจฉริยะ ระบบการเช่ือมต่อระหว่าง
มนุษยก์บัเคร่ืองจกัร เทคโนโลยกีารส่ือสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ ระบบประมวลผลสถานะและการ
ผลิตเคร่ืองจกัร 
 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 (3 D 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 กำรศึกษำกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Work Study  
 ความหมายและความส าคญัของการปรับปรุงผลิตภาพ  ความหมายของการศึกษาการท างาน  
การศึกษาวิธี หลักการประหยดัการเคล่ือนที่ แผนภูมิกระบวนการไหล  แผนภาพการไหล แผนภูมิการ
ปฏิบติังาน  แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิซิโม  การวดังาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา  การประเมินอตัราการ
ท างาน  การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน  การชกัตวัอยา่งงาน ระบบขอ้มูลมาตรฐาน  ระบบเวลาการ
เคล่ือนที่ที่ก  าหนดไว ้ค่าจา้งจูงใจ ขอ้มูลขนาดใหญ่เพือ่การออกแบบระบบการท างาน การใชเ้ทคโนโลยโีลก
เสมือนผสานโลกแห่งความจริง (เอเอาร์) เพื่อสอนการท างานและพฒันาทกัษะการท างาน ฝึกปฏิบติัด้วย
กรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
 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 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำนสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Production and Operations Management  
 ระบบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัการการด าเนินงาน กลยทุธก์ารด าเนินงาน การพยากรณ์  
การเลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหารโครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การ
วางแผนรวม การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
ระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอตัโนมตัิในการจดัการการผลิตและการ
ด าเนินงาน กรณีศึกษาการจดัการการผลิตและการด าเนินงานในยคุอุตสาหกรรม 4.0 



Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location selection; 
facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate 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 กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Product Design and Development  
 วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาความตอ้งการของลูกคา้ การก าหนดหน้าที่การท างาน การ
ออกแบบโครงสร้างผลิตภณัฑ ์การเลือกวสัดุและการเลือกกรรมวิธีการผลิต และเคร่ืองมือช่วยส าหรับการ
ออกแบบที่ส าคญั เช่น การสืบคน้สิทธิบตัร การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่คุณภาพระดบัซิกซ์ซิกมา การออกแบบ
เพือ่การผลิตและการประกอบ การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรมกา้วขนาน และวิศวกรรมยอ้น
รอย เทคโนโลยกีารสร้างตน้แบบเร็ว การรวมทั้งฝึกปฏิบติัการผา่นโครงงานกลุ่มยอ่ย 
 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 กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship  
 ประเภทของผูป้ระกอบการ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การคน้หาแนวคิด
ธุรกิจ  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจดัท าแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเงินส าหรับ
ผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม  การติดตามพฤติกรรมการท างานของ
ผูป้ระกอบการ 
 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 กำรจัดกำรและวิศวกรรมระบบบริกำรสุขภำพ 
 Healthcare Systems Engineering and Management 3((3)-0-6) 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตดัสินใจในบริบทของระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ดา้นการบริการสุขภาพ ระบบล าเลียงและน าส่งในการบริการสุขภาพ การจดัการโซ่อุปทาน
และการด าเนินงานดา้นการบริการสุขภาพ การจดัการความเส่ียง ความปลอดภยัผู ้ป่วย และคุณภาพในการ
บริการสุขภาพ การออกแบบและจ าลองระบบบริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริการ
สุขภาพ ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบอตัโนมตัิในการบริการสุขภาพ 
 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 2((2)-0-4) 
 Software Engineering  
 แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์วงจรชีวิตของซอฟตแ์วร์ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของ
ซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมการคน้หาความตอ้งการระบบซอฟตแ์วร์ของลูกคา้หลักการออกแบบซอฟตแ์วร์การ
ทดสอบและประเมินผลสมัฤทธ์ิของซอฟตแ์วร์ มโนทศัน์ของการแปลภาษา มโนทศัน์ของการบริหารจดัการ
โครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ การประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ การคงทนต่อความผิดพลาดของซอฟตแ์วร์ 
ววิฒันาการของซอฟตแ์วร์ การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์หลงัการพฒันา แนะน าเคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้มในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ 
 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 ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรเช่ือมต่อ 3((3)-0-6) 

 Microcontroller and Interfacing  
 แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ แนะน าชุดค าสั่งและภาษาแอสเซมบลี การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์รอบขา้ง การส่ือสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยอูาร์ท และเอสพไีอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C 
ในระดับล่าง การเรียกใช้อินพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจ า พูลล่ิงและอินเทอร์รัพท์ การเข้าถึง
หน่วยความจ าโดยตรง วงจรตั้งเวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ไดแ้ก่ ตวัแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอก 



และดิจิทลั หน่วยความจ าแบบแฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพือ่การเช่ือมต่อและมาตรฐานบสั และ
งานประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์ 
 Introduction to microcontroller architecture, Introduction to instruction set and assembly 
language, peripheral interfacing, serial communication I2 C UART SPI, low-level C programming 
technique, Memory mapped I/O, Polling, Interrupt, DMA, Timer, External interfacing ADC, DAC, flash 
memory and display, Interfacing logic families and standard bus, and Microcontroller applications. 
 
240-341 กำรออกแบบระบบฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Embedded System Design  
 ประวตัิศาสตร์และภาพรวมของระบบฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในระบบฝังตัว 
โปรแกรมฝังตัว การประมวลผลแบบพลังงานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได้ กระบวนการและการ
ออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตวั การเช่ือมต่อและระบบสญัญาณแบบผสม 
 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 ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence and Machine learning  
 นิยามปัญญาประดิษฐ ์การแกปั้ญหาโดยการคน้ การแทนความรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ 
การโปรแกรม การคานวณเชิงววิฒัน์เบื้องตน้ การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองจกัร 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 สหกิจศึกษำ 
 Cooperative Education 8(0-48-0) 
 เง่ือนไข: ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะช้ันปีที่ 4 ขึ้นไป และเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยคณะ
วิศวกรรมศำสตร์  
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการที่เก่ียวกบัวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบตัิงานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันา
ทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการ



ประเมินผลการท างานจะปฏิบัติโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 
นกัศึกษาตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผล การท างานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการ 
 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 1 6  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 
 
219-441~3 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1~3 (1~3) 3(x-y-z) 
 Special Topics in Mechanical Engineering I-III   
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: ขึน้อยู่กับลักษณะเน้ือหำของวิชำ 
 Prerequisite: Depends on subject  
 เป็นวิชาเก่ียวกบัวิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 The subjects which concern with valuable special topics and interest in mechatronics 
engineering, and must be approved by the faculty of engineering 
 
กำรฝึกงำน 
219-300 กำรฝึกงำน                                                                                                    ไม่น้อยกว่ำ  320 ช่ัวโมง 
 Practical Training  
 เง่ือนไข: ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 219-311 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 1 
 Prerequisite: 219-311 Mechatronic Engineering Laboratory I  
 นักศึกษาจะตอ้งฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่คลา้ยคลึงกนั  เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรายงานเสนอสาขาวิชาฯ และมีรายงานผลการ
ปฏิบติังานจากผูค้วบคุมเป็นที่น่าพอใจ 
 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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