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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่หลกัสูตร 
ภาษาไทย:         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ):   Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)  
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    B.Eng. (Chemical Engineering) 

3. วิชาเอก 
      วิศวกรรมเคมี 
4. จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

143  หน่วยกิต        
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอยา่งด ี

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
  - 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/5 วันที่ 17 มกราคม 2555 

     สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2555    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2557  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา 

-  วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 
-  วิศวกรอํานวยการควบคุมการผลิต (Operation Process Engineer) 
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-  นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher) 
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ที ่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

1 นายพนมกร  ขวาของ 3-4099-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.S. (Petrochemical 
Technology) 

2 นายชัยภัทร เครือหงส์ 3-9001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ D.Eng. (Metallurgy and 
Ceramics Science) 

3 นายอธิป  เหลืองไพโรจน์ 3-1001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical 
Engineering) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          สถานการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปัจจุบันนี้ พบว่า รายได้จากอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงมาก 
ซึ่งมีข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี 2554 ลดลง เนื่องจาก
ประเทศไทยประสพปัญหาน้ําท่วมหนัก แต่รายได้จากอุตสาหกรรมยงัคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 39 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.6 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมี
ความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมน้ัน มีความจําเป็นที่จะต้องใช้
วิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน วิศวกรรมเคมีเป็นวิศวกรรมศาสตร์อีกสาขาหน่ึงที่
มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพสูงจึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่สถานการณ์การแข่งขันด้านแรงงานและการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้น เนื่องจาก การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทําให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงาน และนักเรียน
นักศึกษาจากประเทศสมาชิกมากขึ้น การผลิตบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการผลิต
บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีมาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง จึงมีส่วนสําคัญในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและมี
ส่วนสําคัญในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมีขึ้น เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบออกไปในอนาคตมีความรู้ ความสามารถท่ีทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน แต่ประเทศไทยกลับมีแนวโน้มว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยในอนาคตลดลงอย่างชัดเจน 
ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้านแรงงานราคาถูกได้อีกต่อไป จึงจําเป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อความ
พร้อมในการก้าวสู่สังคมอาเซียน ในด้านภาษา รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และการคํานึงถึงต้นทุนในการผลิตในธุรกิจ
อุตสาหกรรม สําหรับหน่วยงานด้านการศึกษานั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงเยาวชนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อ
เงินงบประมาณที่ลดลง ทําให้หน่วยงานจําเป็นต้องปรับตัว โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่ สุด และต้องเพิ่ม
ความสามารถของนักศึกษาให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและ
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สามารถแข่งขันกับวิศวกรที่เดินทางเข้ามาในประเทศ และยังสามารถออกไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ด้วย
เช่นกัน 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทียบกับมาตรฐานของอาเซียน โดยใช้ระบบ

มาตรฐานจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย โดยจะเน้นในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาการเรียน เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีที่ดีพร้อมที่จะ
นําไปใช้งานกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และยังเพิ่มความรู้ด้านแบบจําลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมเคมี
ให้กับบัณฑิต รวมถึงการประเมินด้านเศษฐศาสตร์การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม  
 นอกจากจะมุ่งเน้นในทางทฤษฎีอันเป็นเลิศแล้ว หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ยงัมุ่งเน้นใหบ้ัณฑิตที่จบการศึกษา
มีความสามารถในทางปฏิบัติที่ดีและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีอีก
ด้วย โดยผ่านทางระบบการศึกษาแบบฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเข้าทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมในอนาคตของบัณฑิตอย่างมาก และด้วยความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ประกอบกับความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จึง
เป็นหลักประกันได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใน
การศึกษาในระดับสูงต่อไป อีกจุดมุ่งหมายหน่ึงของหลักสูตรปรับปรุงนี้คือการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพของบัณฑิตที่จะจบการศึกษานอกจากวิชาการที่เป็นเลิศแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่ดีควรจะมีคุณสมบัติในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะส่งผลให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นผู้มีบุคลิกดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นําและเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณของวิศวกร และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจาก
สภาวิศวกร 
             และเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมต่อการส่ือสารในสังคมอาเซียน หลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่ปรับปรุงนี้ ได้
สอดแทรกการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้กับบัณฑิตผ่าน
กิจกรรมในวิชาต่างๆ ของหลักสูตร อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ เสริมหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา
บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติ สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีของสภาวิศวกร หลักสูตรได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนโดยเพิ่มรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ให้สูงกว่าร้อยละ 80  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ใน
การพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดําเนินการ 

 13 .3 .2  มอบหมายคณะกรรมการบริหารห ลัก สูตรระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเค มี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
มี รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 เปิดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป    4    รายวิชา 



                                                                                          มคอ.2 

- 4 -  

 เปิดสอนโดยสถาบันภาษา     4    รายวิชา 
 เปิดสอนโดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  1    รายวิชา 
 เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   3    รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์             10   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา       1   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      1   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      2   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1   รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา 

 13.3 รายวิชาในหลักสูตรน้ีมีผูเ้รียนในสาขาอืน่เรียนด้วย ได้แก่ นักศกึษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไม่มี  
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านพื้นฐานวิศวกรรมเคมีที่ดี เพื่อพร้อมที่จะตอบสนองความ
ต้องการของท้ังภาครัฐและเอกชน และเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีหลักสูตร
ยังมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ประกอบวิชาชีพและดํารงชีพได้
ตามแนวทางของจรรยาบรรณของวิศวกรอีกด้วย  

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ประกอบ

วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
(2) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเคมีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีและการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

(3) มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์  ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการติดต่อส่ือสาร 
การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และสถานการณ์ 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย สามารถ
บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

สถาบัน และ ประเทศชาติ 
(9) มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

  การพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.  แบบทดสอบความสามารถจริง 
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  การพัฒนา
นักศึกษา 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นําและ
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี คุณธรรม และ
จริยธรรม  

3. ส่ ง เส ริ ม ก าร เต รี ยมความพ ร้อม ให้
นักศึกษาสําหรับการสอบใบประกอบ
วิชชาชีพ 

4. การส่งเสริมทางด้านภาษาต่าง ประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มี
ความเป็นผู้นําและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 

2. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 

3. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

4. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 

 การเปลี่ยนแปลง
จุดเน้นของหลักสูตร 

เพิ่มทักษะในการทํางานของนักศึกษา 1. การพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ใน
โรงงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ปรับปรุงวิชาปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้และทักษะในการทํางาน 

3. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ 
ที่สําคัญ 

ทําการทบทวนเนื้อหาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในส่วนสาระใหม่
หรือเพิ่มเติมเนื้อหา 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 (เอกสารแนบ 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน้          เดือนมิถุนายน –  เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย       เดือนตุลาคม –  เดือนกุมภาพันธ์ 

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน     เดือนมีนาคม –  เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี) 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ  2548 หมวดที่  
2  ข้อที่  9  (เอกสารแนบ 4)  หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
           ปัญหาจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีสังคมที่กว้างขึ้น มีระบบการ
เรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม มีกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมการเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักศึกษาจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองและรู้จักแบ่งเวลาให้
เหมาะสม  

2.4 กลยทุธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การรู้จัก

วางแผนและมีเป้าหมายในชีวิต รู้จักหน้าที่ของตนเอง และรู้จักการแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม 
2.4.2 จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น 
2.4.3 มีการจัด Home Room ให้นักศึกษาพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ได้ชี้แนะให้คําปรึกษา

และรับทราบถึงปัญหาของนักศึกษา 
2.4.4 จัดให้มีการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการตอบข้อซักถามต่าง ๆ  
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนําการเรียน 
2.4.6 มรีะบบการทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 55 50 45 40 30 
ชั้นปีที่ 2 - 55 50 45 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 55 50 45 
ชั้นปีที่ 4 - - - 55 50 
รวม 55 105 150 190 165 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 55 50 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1,100,000 2,100,000 3,000,000 3,800,000 3,300,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย 
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

751,800 789,400 828,800 870,300 913,800 

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 5,909,100 6,322,800 6,765,400 7,238,900 7,745,600 
รวมรายรับ 7,760,900 9,212,200 10,594,200 11,909,200 11,959,400 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 2555 2556 2557 2558 2559 
งบใช้สอย ตอบแทน   581,220 851,260 1,096,520 1,317,120 1,207,020 
งบวัสด ุ 435,915 638,445 822,390 987,840 905,265 
งบครุภัณฑ์ 435,915 638,445 822,390 987,840 905,265 
งบดําเนินการ (การเรียนการสอน 
พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

398,750 761,250 1,087,500 1,377,500 1,196,250 
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งบดําเนินการ (เงินเดอืน) 5,909,100 6,322,800 6,765,400 7,238,900 7,745,600 
รวมรายจ่าย 7,760,900 9,212,200 10,594,200 11,909,200 11,959,400 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลกัสูตร =  348,000  บาท 
2.7  ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบ 5) และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (เอกสารแนบ 6) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  143  หนว่ยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 จํานวนหน่วยกิตตามแผนการศึกษา 
รวมตลอดหลักสูตร 143 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 
 - กลุ่มวิชาการส่ือสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- กลุ่มวิชาการคิดเชิงวเิคราะห์และเชิงวิพากษ ์
- กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวติในสังคม 
- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
- กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 

12 
6 
6 
3 
3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 
ฝึกงาน สหกจิศึกษา 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 
- กลุ่มวิชาชีพวศิวกรรมเคมี 
- กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 
- กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 

31 
17 
50 
9 
0 

31 
17 
47 
6 
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 9 
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
                           นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่กําหนดไว้ในกลุ่มวิชาการส่ือสารและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม กลุ่ม
วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และกลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  รวมกันเป็น 30 หน่วยกิต  
รายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มวิชาการสือ่สารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 หน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร                                                3(3-0-6) 

English for Communication                                                                   
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 

English for Academic Purposes I (EAP I)                       
000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 

English for Academic Purposes II (EAP II)  
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 * 050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professional Communications  

000 160  คอมพิวเตอร์พืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  - 
Basic Computer and Information Technology  

             รายวิชา  000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง ในระบบ  e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยหรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กลุ่มวิชาการคดิเชิงวิเคราะหแ์ละเชิงวิพากษ์ 6 หน่วยกิต
   000 168   การคิดเชงิวิพากษ์และการแกป้ัญหา                                                              3(3-0-6) 

Critical Thinking and Problem Solving  
 **195 111  การส่ือสารด้วยแบบ 3(2-3-5) 

Drawing  Communication  
(3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 6 หน่วยกิต

   000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง                                                                      3(3-0-6) 
Civic Social Engagement  

  *190 110   การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้                                                          2(2-0-4) 
Learning Skill Development  

  *190 410   การเตรียมความพร้อมในการทาํงานและการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง                    1(1-0-2) 
Work Preparation and Continuing Self-development  

(4)  กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3 หน่วยกิต
   000 156   พหุวัฒนธรรม                                                                                       3(3-0-6) 

Multiculturalism  
  

 

 

(5)  กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต 
   000 145   ภาวะผู้นําและการจัดการ 3(3-0-6) 

Leadership and Management  
        3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกวา่ 107 หน่วยกติ 
 (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวศิวกรรมศาสตร์                                                      31 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรยีนและสอบผ่านทุกรายวิชา  ตามรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้
 **191 100 สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 

Statics  
 **194 100  การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานวิศวกรรม                                                            1(0-3-1) 

Engineering Workshop Practice      
 **198 110  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์                                                                   3(3-0-6) 

Computer Programming        
 **312 105  เคมีทั่วไป                                                                                         3(3-0-6) 
 General Chemistry  
 **312 106  ปฏิบัติการเคมทีั่วไป                                                                                 1(0-3-2) 

General Chemistry Laboratory                                                                
  *314 126  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  
  *314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 



                                                                                          มคอ.2 

- 10 -

 Calculus for Engineering II  
  *314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  
  *314 232 สมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equation for Engineers  
 **315 111  ฟิสิกส์มูลฐาน 1                                                                                      3(3-0-6) 

Fundamentals of Physics I  
 **315 112  ฟิสิกส์มูลฐาน 2                                                                                      3(3-0-6) 

Fundamentals of Physics II  
 **315 181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                           1(0-3-2) 

General Physics Laboratory I  
 **315 182  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                           1(0-3-2) 

General Physics Laboratory II  
        (2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวศิวกรรมเคมี 17 หน่วยกิต
  นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านจากทกุรายวชิาต่อไปนี ้
 **192 201  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                        3(3-0-6) 

Fundamentals of Electrical Engineering  
 **194 201  สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม                                                 3(3-0-6) 

Statistics and Design of Engineering Experiments  
 **197 200  ดุลมวลสารและพลังงาน                                                                            3(3-0-6) 

Material and Energy Balances  
  *197 331   ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี                                                       1(0-3-0) 

Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers  
  *197 350   วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี                                                                  3(3-0-6) 

Engineering Materials for Chemical engineer  
 **312 112  เคมีอินทรยี์เบื้องต้น                                                                                3(3-0-6) 

Basic Organic Chemistry  
 **312 113  ปฏิบัติการเคมีอนิทรียพ์ื้นฐาน                                                                     1(0-3-6) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory  
 (3) กลุ่มวิชาชพีวิศวกรรมเคมี 50 หน่วยกิต
                นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านจากทุกรายวิชาต่อไปน้ี และต้องได้คะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
หรือ ต้องได้รับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า C  จึงมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรยีนวิชา 197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี และ 197 499 โครงการวิศวกรรมเคมี

 **197 210  อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 1                                                              3(3-0-6) 
Chemical Engineering Thermodynamics I  

 **197 211  อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 2                                                              3(3-0-6) 
Chemical Engineering Thermodynamics II  

 **197 212  การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                                                           3(3-0-6) 
Fluid Flow in Chemical Engineering  

  *197 300 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 
 Chemical Engineering Economics and Cost Estimations  
 **197 301  การจดัการความปลอดภัยในอตุสาหกรรมเคม ี                                                 3(3-0-6) 
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Safety Management in Chemical Industry  
 **197 302  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                                                     3(3-0-6) 

Process Dynamics and Control  
 **197 310  การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารทางวิศวกรรมเคมี                                          4(4-0-8) 

Heat and Mass Transfer in Chemical Engineering  
 **197 320  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1                                                                          3(3-0-6) 

Unit Operations I  
 **197 321  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2                                                                          3(3-0-6) 

Unit Operations II  
 **197 322  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3                                                                         3(3-0-6) 

Unit Operations III  
 **197 330  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1                                                                         1(0-3-1) 

Chemical Engineering Laboratory I  
 **197 340  จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                            3(3-0-6) 

Chemical Kinetics and Reactor Design  
 **197 380  สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี                                                                          1(1-0-2) 

Seminar in Chemical Engineering  
  *197 401 การสร้างแบบจาํลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6) 
 Process Modeling and Simulation  
 **197 420  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี                                                           3(3-0-6) 

Chemical Engineering Plant Design  
 **197 421  กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                                                                3(3-0-6) 

Chemical Industrial Processes  
 **197 430  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2                                                                        1(0-3-1) 

Chemical Engineering Laboratory II  
 **197 431  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3                                                                         1(0-3-1) 

Chemical Engineering Laboratory III  
 **197 498  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                                 1(0-3-1) 

Chemical Engineering Pre-Project  
 **197 499  โครงการวิศวกรรมเคม ี                                                                             2(0-6-3) 

Chemical Engineering Project  
        (4) กลุ่มวิชาชพีเลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะจะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 197 399 การฝึกงาน  ต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต และ
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 197 495 สหกิจศึกษา  ต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต  โดย
นักศึกษาทั้งกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา จะต้องเรียนวิชาชีพเลือกเรียนของภาควิชาวิศวกรรมเคมีอย่างน้อย 6 
หน่วยกิต  
 **194 240  กระบวนการผลติขั้นแนะนํา                                                                       3(3-0-6) 
 Introduction to Manufacturing Processes  
 **194 260  การศึกษางานอตุสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ                                              3(3-0-6) 
 Industrial Work Study and Productivity Improvement  
 **194 310  การจดัการอุตสาหกรรม                                                                            3(3-0-6) 
 Industrial Management  
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 **194 320  การควบคุมคุณภาพ                                                                                 3(3-0-6) 
Quality Control  

 **194 350  การวจิัยดําเนินงาน                                                                                  3(3-0-6) 
Operations Research  

 **194 413  วิศวกรรมคุณค่า                                                                                     3(3-0-6) 
Value Engineering  

 **194 414  การจดัการทางวิศวกรรม                                                                          3(3-0-6) 
Engineering Management  

 **196 202  เคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม                                                                     3(3-0-6) 
Chemistry for Environmental Engineers  

 **196 203  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม                                                         1(0-3-1) 
Chemistry Laboratory for Environmental Engineers  

 **196 204  ชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม                                                                3(3-0-6) 
Biology for Environmental Engineers  

 **196 205  ปฏิบัติการชีววทิยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม                                                   1(0-3-1) 
Biology Laboratory for Environmental Engineers  

 **196 341  การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                                                               3(3-0-6) 
Industrial Pollution Prevention  

                 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการ  
 **197 303  ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี                                                      3(3-0-6) 

Numerical Method for Chemical Engineering  
                - กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์นําพา  
**197 213 เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 

 Physical and Analytical Chemistry for Chemical Engineers  
 **197 311  การออกแบบระบบความร้อนสําหรับวิศวกรรมเคมี                                             3(3-0-6) 

Design of Thermal Systems in Chemical Engineering  
**197 312 การดูดซับขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Adsorption  
                - กลุ่มวิชาการออกแบบกระบวนการ  
 **197 323  การวดัและการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี                            3(3-0-6) 

Measurements and Automatic Control in Chemical Engineering Process  
 **197 324  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี                                                  3(3-0-6) 

Computer Applications in Chemical Engineering  
 **197 325 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 

Separation Technology  
               - กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกิริยา  
 **197 341  การเร่งปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                                                         3(3-0-6) 

Introduction to Catalysis 
 
 

 

                 - กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์  
 **197 351  เทคโนโลยีพอลิเมอร ์                                                                              3(3-0-6) 

Polymer Technology  
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 **197 352  เทคโนโลยีการกดักรอ่น                                                                             3(3-0-6) 
 Corrosion Technology  
                - กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี  
 **197 360 เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 
 Electrochemical Technology for Chemical Engineering  
 **197 361  เทคโนโลยีปิโตรเลียม                                                                               3(3-0-6) 

Petroleum Technology  
 **197 362 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

Biomass Conversion Technology  
                - กลุ่มวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดลอ้ม                 
 **197 270 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
                 Basic Biochemical Engineering  
 **197 370  วิศวกรรมเคมีส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 

Environmental Chemical Engineering  
 **197 371  การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอตุสาหกรรมเคมี                                           3(3-0-6) 

Air Pollution Control in Chemical Plant  
                - กลุ่มวิชาหวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมีและสัมมนา  
 **197 480  หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                                                                 3(3-0-6) 

Special Topics in Chemical Engineering  
        (5) กลุ่มวิชาฝกึงานและสหกจิศึกษา 0 หรือ 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในส่ีของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมี
สถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า ต้องเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 **197 399  การฝึกงาน                                                                                           0 หน่วยกิต 
Practical Training  

 **197 495  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                                                                     6 หน่วยกิต 
Cooperative Education in Chemical Engineering  

             3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 9  หน่วยกติ 
               ให้นั ก ศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่ เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น    หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเกินให้ถือเป็นการศึกษาแบบร่วมเรียน 
 
หมายเหตุ  :  *   วิชาใหม่ 
 **  วิชาปรับปรุง 
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก   หมายถงึ วิชาของสํานักวชิาศึกษาทัว่ไป 
050 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถงึ วิชาของสถาบันภาษา 
19x xxx   ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถงึ วิชาของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
        ตัวเลขตวัที่ 3 หมายถงึ ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 เลข 0 หมายถงึ สาขาวิศวกรรมทั่วไป 
 เลข 1 หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 เลข 2      หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 เลข 4      หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 



                                                                                          มคอ.2 

- 14 -

 เลข 5 หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เลข 6 หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 เลข 7       หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 เลข 8 หมายถงึ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 ตัวเลขตวัที ่4 หมายถงึ ระดับช้ันปีของวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีใชเ้ลข 1,2,3,4 แทนจํานวนชั้นป ี
 ตัวเลขตวัที่ 5      หมายถงึ กลุ่มวิชาต่าง ๆ ของภาควิชา ดงันี ้
 เลข 0   หมายถงึ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการ 
 เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์การนําพา              
 เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวิชาการออกแบบกระบวนการ                            
 เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมเคม ี
 เลข 4 หมายถงึ กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกิรยิา 
 เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร ์
 เลข 6 หมายถงึ กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี 
 เลข 7 หมายถงึ กลุ่มวิชาชีวเคมแีละส่ิงแวดล้อม 
 เลข 8 หมายถงึ กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมีและสัมมนา 
 เลข 9 หมายถงึ กลุ่มวิชาโครงการ ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 ตัวเลขตวัที่ 6      หมายถงึ ลําดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของภาควิชา              
31x xxx   ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถงึ วิชาของคณะวทิยาศาสตร ์
 ตัวเลขตวัที่ 3 หมายถงึ ภาควิชาในคณะคณะวิทยาศาสตร ์
 เลข 2 หมายถงึ ภาควิชาเคมี 
 เลข 4      หมายถงึ ภาควิชาคณิตศาสตร ์
 เลข 5 หมายถงึ ภาควิชาฟิสิกส์ 

   
      

 
 
 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

        000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  

          000 168 การคิดเชงิวิพากษ์และการแกป้ัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving  

         190 110  การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
 Learning Skill Development  

        195 111 การส่ือสารด้วยแบบ 3(2-3-5) 
 Drawing Communication  

         314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I 

        315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

        315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
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 General of Physics Laboratory I  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 18   
   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
       000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes I (EAP I)  
       191 100  สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Statics  
          194 100 การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 

 Engineering Workshop Practice  
          198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 

 Computer Programming  
       312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
       312 106 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  
         314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II 
       315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  
       315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 39   
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
       000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes II (EAP II)  
         000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 

 Civic Social Engagement  
          192 201  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering                                       
          197 200  ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 

 Material and Energy Balances  
         197 210 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics I  
       312 112  เคมีอินทรยี์เบื้องต้น 3(3-0-6)        

 Basic Organic Chemistry   
       312 113  ปฏิบัติการเคมีอนิทรียพ์ื้นฐาน 1(0-3-6)        

 Basic Organic Chemistry Laboratory  
         314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III 



                                                                                          มคอ.2 

- 16 -

 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 61   
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
          000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management   
050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 English Professional for Communication  
          194 201  สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Statistics and Design of Engineering Experiments  
          197 211 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics II  
          197 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

 Fluid Flow in Chemical Engineering  
         314 232 สมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Differential Equation for Engineers 
           xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3  

 Free Elective  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 82   
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
       197 302 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  
       197 310 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารทางวิศวกรรมเคม ี 4(4-0-8) 

 Heat and Mass Transfer in  Chemical Engineering  
       197 320 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 3(3-0-6) 

 Unit Operations  I  
          197 340 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ ์ 3(3-0-6) 

 Chemical Kinetics and Reactor Design  
         197 350  วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 

 Engineering Materials for Chemical Engineer  
           xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3  
 Free Elective  

 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 101 
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
          000 156  พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  
         197 300 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Economics and Cost Estimations  
       197 301 การจดัการความปลอดภัยในอตุสาหกรรมเคม ี 3(3-0-6) 
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 Safety Management in Chemical Industry  
         197 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3(3-0-6) 

 Unit Operations  II  
       197 322 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3 3(3-0-6) 

 Unit Operations  III  
          197 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-1) 

 Chemical Engineering Laboratory I  
         197 331  ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 1(0-3-0) 

 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineer  
          197 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี 1(1-0-2) 

 Seminar in Chemical Engineering  
           xxx xxx วิชาชีพเลือกเรยีน 3  

 Technical Elective  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 122 
   

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (สําหรับนักศึกษาที่เลอืกเรียนวิชาฝกึงาน) หน่วยกิต 
          197 399 การฝึกงาน 0  

 Practical  Training  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 0   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 122 

   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนวชิาฝึกงาน) หน่วยกิต 

    190 410 การเตรียมความพร้อมในการทาํงานและการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง        1(1-0-2) 
 Work Preparation and Continuing Self-development  

         197 401 การสร้างแบบจาํลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6) 
 Process Modeling and Simulation  

          197 420  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) 
 Chemical Engineering Plant Design  

       197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Chemical Industrial Process  

       197 430  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-1) 
 Chemical Engineering Laboratory II  

       197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1(0-3-1) 
 Chemical Engineering Laboratory III  

          197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี 1(0-3-1) 
 Chemical Engineering Pre-Project  

           xxx xxx วิชาชีพเลือกเรยีน 3  
 Technical Elective  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 

 
138 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนสหกจิศึกษา) หน่วยกิต 
     190 410 การเตรียมความพร้อมในการทาํงานและการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง        1(1-0-2) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  
         197 401 การสร้างแบบจาํลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation  
          197 420  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Plant Design  
          197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Industrial Process  
          197 430  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-1) 

 Chemical Engineering Laboratory II  
          197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1(0-3-1) 

 Chemical Engineering Laboratory III  
           xxx xxx วิชาชีพเลือกเรยีน 3  

 Technical Elective  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 137 
   

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต 
          197 499  โครงการวิศวกรรมเคม ี 2(0-6-3) 

 Chemical Engineering Project  
           xxx xxx วิชาชีพเลือกเรยีน 3  

 Technical Elective  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน   5  
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 143 
   

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา) หน่วยกิต 
          197 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6  

 Cooperative Education in Chemical Engineering  
 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน   6   
 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 143 
  

 
 
 
 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6)  

English for Communication  
เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด  อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  การส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในสังคม 
 Development of listening, speaking, reading and writing english 
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language skills, communication in social settings. 
 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6)  
English for Academic Purposes I (EAP I)  
เงื่อนไขรายวิชา  :  000 101 หรือเทียบเท่า  
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทาง
วิชาการ 
 Development of basic english language skills, basic language for 
general and academic English. 
 

 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6)
English for Academic Purposes II (EAP II)  
เงื่อนไขรายวิชา  : 000 102 หรือเทยีบเท่า  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับใช้ส่วนตัวและทาง
วิชาการ 
 Development of advanced English language skills, advanced 
language for general and academic English. 
 

 

000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 3(3-0-6)
Leadership and Management  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นําการ
สร้างทีมงาน และการทํางานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การ
จัดการกับภาวะวิกฤตการจัดการกับการเปล่ียนแปลงการจัดการกับความขัดแย้ง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา และการจัดการ  
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and 
roles of leadership, team building and team working, principle and theories 
of management strategic management, development of leadership and 
management. 

 

000 155    พันธะทางสงัคมของพลเมือง 3(3-0-6)
 Civic Social Engagement     
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้าง

และการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและ
จิตสํานึกทางศีลธรรมของพลเมืองรูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมสันติวิธี
ตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบทางสังคมของพลเมืองเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข  
      Concepts, principles and body of knowledge of civic social 
engagement, means for forming and socializing of social ideology, 
development process for public mind and moral conscientiousness of 
citizen, development models and behavior of peaceful participation 
according to social norms and social accountability for self-development, 
community and social development with justice and peaceful living 
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together in society.   
 

000 156    พหุวฒันธรรม 3(3-0-6)
 Multiculturalism  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรม

ตะวันออก วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกา
ภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์  
 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This 
culture and Isan culture, Impact of cultural changes on society and human 
way of life. 
 

 

000 160   คอมพิวเตอร์พืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ     - 
Basic Computer and Information Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและการจัดการแฟ้มข้อมูล สารสนเทศและการส่ือสาร การประมวลผลคํา ตาราง
คํานวณ การนําเสนอผลงาน ฐานข้อมูล  
 Basic concepts of computer and information technology, using the 
computer and managing files, information and communications, word 
processing, spreadsheets, presentations, databases 
 

 

000 168    การคิดเชิงวพิากษ์และการแกปั้ญหา 3(3-0-6)
 Critical Thinking and Problem Solving  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์  การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้

เหตุผล การตัดสินใจ  แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูก
วิพากษ์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการ
พัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม  

 

       Concept and process of critical thinking, knowledge and information 
searching, reasoning, thinking and decision making, means to develop critical 
thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific and social 
problem solving processes. 

 

   
*050 109 ภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)
 English for Professional Communications  
 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี  
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์ หลักการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การ

นําเสนอ การค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจารณ์ประเด็น
ในบริบทของอาชีพ 

 

 English language structures, vocabulary, principles of reading, 
listening, speaking, writing, presenting, research of information in English, 
analysis of English information and criticism of issues in the professional 
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contexts. 
 

*190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2(2-0-4)
 Learning Skill Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเรียนรู้จาก

ระบบ e-Learning การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์และการ
บริหารจัดการขั้นแนะนํา  ระบบบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น และ หลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย  
 Basic description of work, qualification of desirable graduate, learning 
from e-learning system, introduction to application of computer for learning, 
introduction to economy and management, quality management system in 
organization, introduction to alternative energy technology and energy 
conservation and principles of safety. 
 

 

*190 410 การเตรียมความพร้อมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง                     1(1-0-2)
 Work Preparation and Continuing Self-development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
 จรรยาบรรณในการทํางาน บทบาทของบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะ

งานและขอบเขตงานของอาชีพต่างๆ กฎหมายและความปลอดภัยในการทํางาน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็น
ผู้นํา การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และการเตรียมพร้อมในการขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 

Code of conduct of work, role of graduate for country development, 
job description and scope of work, law and safety in work, innovation and 
modern communication technology, creation of online social network, 
continuing self-development, writing of curriculum vitae and application 
letter, preparation to be entrepreneur and preparation for application of 
professional  license. 

 

**191 100 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)
 Statics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  แนวคิดของสถิตศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ สภาวะสมดุล การวิเคราะห์

โครงสร้างเบื้องต้น ความเสียดทาน งามสมมติ เสถียรภาพของโครงสร้าง 
      Statics concept, force systems and resultant, equilibrium, 
fundamental structural analysis, friction, virtual work, stability of structures. 

 

**192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 Fundamentals of Electrical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  315 112  
  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน กระแส และ

กําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์
ไฟฟ้าและการใช้งาน มโนมติของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งกําลังไฟฟ้า หลักการ
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ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนําเครื่องมือวัดไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์เซมิคอน
ดักเตอร์เบื้องต้น  
 Basic direct current and alternative current circuit analysis, voltage, 
current and power, transformers, introduction to electric machinery, 
generators,  motors and their uses,  concepts of three-phase systems, 
methods of  power transmission,  principle of electrical energy saving, 
introduction to some basic electrical measuring instruments, semiconductor 
devices. 

**194 100 การปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1)
 Engineering Workshop Practice  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติการในโรงงาน  หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้

เครื่องมือและเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ การดําเนินงานการตัดเฉือน  การเช่ือมไฟฟ้า การเช่ือม
แก๊ส การปรับแต่ง การดําเนินงานทางไฟฟ้าพื้นฐาน             
 Safety in workshop practice, principles and practice of various tools 
and machines, machining operation, arc welding, gas welding, bench work, 
basic electrical operation. 
 

 

**194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวศิวกรรม 3(3-0-6)
 Statistics and Design of Engineering Experiments  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 126  

 

 สถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและการกระจาย
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและการกระจายความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ือง  การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณ  การทดสอบสมมติฐานและการ
อนุมานเชิงสถิติ  การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมขั้นแนะนํา  การทดลองที่มีปัจจัย
เชิงเดี่ยวและการวิเคราะห์ความแปรปรวน   การออกแบบการทดลองแบบแฟคตอเรียล  
การวิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหา 
 Basic statistics, probability theory, discrete random variables and 
probability distributions, continuous random variables and probability 
distributions, sampling distribution, estimation, test of hypotheses and 
statistical inference, introduction to design of engineering experiments, 
experiments with a single factor and analysis of variance, factorial designs, 
regression and correlation analysis, using statistical methods as the tool in 
problem solving 
 

 

**194 240 กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา  
Introduction to Manufacturing Processes 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา  ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต  การหล่อ  
การขึ้นรูป การตัดเฉือน  และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการ
ผลิต  หลักมูลของต้นทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต  
 Introduction to manufacturing processes, theory and concept of 
manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding, 

3(3-0-6)
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material and manufacturing processes relationships, fundamental of 
manufacturing cost modern technology in manufacturing processes. 

**194 260 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ  
Industrial Work Study and Productivity Improvement 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 กระบวนการแก้ปัญหาทั่วไป ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลา   ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจทางการเคล่ือน  การใช้
แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ  แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิไซโม สูตรเวลาและ
การหาเวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่างงาน การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน การประเมิน
สมรรถนะการทํางานระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
การเพิ่มผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและค่าแรงจูงใจ  
 General problem solving process, working knowledge of the time 
and motion stud,  practices, procedures and application of principles of 
motion economy,  use of flow process charts and diagram, Man-Machine 
chart, multiple activity chart, time formulas and determination of standard 
time, work sampling, operation analysis, performance rating, standard data 
systems and use of equipment related  to the work, increase of productivity 
by the improvement of work method and incentive. 
 

3(3-0-6)  

**194 310 การจัดการอุตสาหกรรม  
Industrial Management 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

3(3-0-6)  

       การศึกษาหลักการด้านการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิตและการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม การการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการคุณภาพโดยรวมและการควบคุมคุณภาพด้วยหลักสถิติ ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดที่ตั้ง
และการออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบระบบการทํางาน การจัดการการวางแผน
โดยรวมและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง  และการจัดตารางการผลิต  
 Study of industrial management concepts, production strategy and 
competitiveness, product design and process selection, supply chain 
management, total quality management and statistical quality control just in 
time system and lean manufacturing, forecasting, capacity planning and 
facility location, facility layout and work system design, aggregate planning  
management, inventory and material requirements planning, and production 
scheduling. 
 
 
 

 

**194 320 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
 Quality Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  194 200 หรือ 194 201  
  หลักการพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพขั้นแนะนํา  การบริหารคุณภาพแบบ

สมบูรณ์แบบวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ การจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
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ควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมผลรวม
สะสม  แผนภูมิควบคุมค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบเอ็กโปแนนเชียลที่ถ่วงน้ําหนัก การวิเคราะห์
สมรรถภาพกระบวนการ แผนชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับความเช่ือมั่นทางวิศวกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต  
 Introduction to the philosophy and basic concepts of quality 
improvement, total quality management (TQM), a description of statistical 
methods useful in quality management, quality control management, 
quality control techniques, Statistical process control (SPC), control charts, 
cumulative sum control chart, exponential weighted moving average control 
chart, process capability analysis, acceptance sampling plans, engineering 
reliability for manufacturing. 
 

**194 350 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6)
 Operations Research  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  194 200 หรือ 194 201  
  ระเบียบวิธีการวิจัยดําเนินงานในการแก้ปัญหาวิศวกรรมอุตสาหการแผนใหม่ขั้น

แนะนํา การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  การโปรแกรมเชิงเส้น  แบบจําลองการขนส่ง 
การจัดการโครงงาน  ทฤษฎีเกมส์  ทฤษฎีแถวคอย  แบบจําลองวัสดุคงคลัง  และการ
จําลองในกระบวนการตัดสินใจ  
 An introduction to the methodology of operations research in 
modern industrial engineering problem solving, the use of mathematical 
models, linear programming, transportation model, project management, 
games theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision 
making process. 

 

    
**194 413 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6)  
 Value Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณค่าขั้นแนะนํา  การวางแผนงาน  การจัดการ

โปรแกรม การเลือกโครงการ โปรแกรมต้นทุนเป้าหมาย โปรแกรมการลดต้นทุน  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในวิศวกรรมคุณค่าการประยุกต์และกรณีศึกษา    
 

 

  History and fundamentals of value engineering, job plan, program 
management, project selection, cost target program, cost reduction program, 
data analysis in value engineering, applications and case studies. 

 

**194 414 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 
 
 

 แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม การจําลองแบบการตัดสินใจและแขนงการ
ตัดสินใจการจําลอง   แบบด้วยสมการถดถอย การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง การ
ประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ การจําลองแบบกําหนดการเชิงเส้นตรงด้วยคอมพิวเตอร์  
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการเชิงเป้าหมายและกําหนดการเชิงไม่เป็นเส้นตรง การ
จําลองแบบโครงข่ายงาน การจัดการโครงการ การจําลองแบบซิมมูเลชัน  และการ
วิเคราะห์แบบมาร์คอฟ       
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 Concepts of engineering management,  decision models and decision 
trees, regression models, Inventory control models, linear programming 
modeling applications and computer analyses, integer programming, goal  
programming and nonlinear programming, Network models, project 
management,  simulation modeling,  Markov analysis. 
 

**195 111 การสื่อสารด้วยแบบ 3(2-3-5)
 Drawing Communication  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
          ภาษาภาพ การส่ือสารดว้ยแบบ ตัวอกัษรมาตรฐาน ภาพร่าง การวาดภาพ

เรขาคณติ หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคล่ือนยินยอม 
ภาพตัด  ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคล่ี แบบรายละเอียดและแบบประกอบ แบบ
มาตรฐาน พื้นฐานการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยเขียนแบบ  
  Graphic language, drawing communication, lettering, freehand 
sketches, geometric drawing, orthographic  projection, orthographic drawing, 
dimensioning and tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 
development, detail and assembly drawing, standard drawing, basic 
computer aided drawing. 

 

**196 202 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Chemistry for Environmental Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  312 105 และ 312 106  
  หลักมูลของเคมีสําหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป เคมี

กายภาพ เคมีสมดุลเคมีอินทรีย์ ชีวเคมี เคมีนิวเคลียร์ การวิเคราะห์น้ําและนํ้าทิ้ง แนวคิด
พื้นฐานเคมีเชิงปริมาณ หลักการของ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติและสาร
ปนเปื้อน 

 

   Fundamental of chemistry for environmental engineering, basic 
concepts of general chemistry, physical chemistry, equilibrium chemistry, 
organic chemistry, biochemistry, colloid chemistry, nuclear chemistry, water 
and  wastewater analysis, basic concepts of quantitative chemistry, 
instrumental methods of analysis, properties and contaminants analysis.    
   

 

**196 203 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี   
       ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา 196 202 เคมีสําหรับวิศวกร

ส่ิงแวดล้อม 
      Laboratory to accompany the content in 1 9 6  2 0 2  Chemistry for 
Environmental Engineers. 
 

 

**196 204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Biology for Environmental Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของสารอินทรีย์

หลักการทางจุลชีววิทยา เอ็นไซม์ การเจริญเติบโต การตาย การทําให้เกิด และใช้พลังงาน
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ในระบบชีววิทยา การประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยใช้ดัชนีทาง ชีววิทยา จลนพลศาสตร์
และบทบาทของจุลินทรีย์ในการบําบัดน้ําเสียระบบนิเวศวิทยา ห่วงโซอาหาร การถ่ายโอน
พลังงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 Principle of biology, life support system, biochemical of cell and 
nature of organic matter, principle of microbiology, enzyme, growth, death, 
energy generation and utilization in biological system, environmental quality 
assessment by using biological indicator, kinetics and role of microorganism 
in wastewater treatment, ecological system, food chain, energy transfer, 
natural resources conservation.       
 

**196 205 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
 Biology Laboratory for Environmental Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา 196 204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกร

ส่ิงแวดล้อม  
 Laboratory to accompany the content in 19 6 204 Biology for 
Environmental Engineers. 

 

**196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Industrial Pollution Prevention  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       นิยามและหลักการของการป้องกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณ์ในโรงงาน

อุตสาหกรรม การประเมิน  การป้องกันมลพิษ การลดที่แหล่งกําเนิด การหมุนเวียนกลับมา
ใช้การประเมินค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ดัชนีวัดการดําเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อม  การประยุกต์การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา  
      Definitions and concept of pollution prevention, processes and 
equipments in industries, pollution prevention assessment, source 
reduction, recycling,  economic evaluation,  product life cycle assessment,  
environmental performance indicators, application of pollution prevention 
in industries,  case study. 

 

   

**197 200 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6)
 Material and Energy Balances  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การคํานวณทางวิศวกรรมเคมีขั้นแนะนํา หน่วยและมิติ กระบวนการ ตัวแปร

กระบวนการ และ มวลสารสัมพันธ์  การคํานวณดุลมวลสาร สําหรับกระบวนการที่ไม่มี
ปฏิกิริยาเคมี ที่มีหลายหน่วยปฏิบัติการ การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม การเป่าทิ้ง และ
กระบวนการที่มีปฏิกิริยาเคมี การใช้ข้อมูลสมดุลเคมีและวัฏภาค การคํานวณดุลพลังงาน
ของกระบวนการที่ไม่มีและมีปฏิกิริยาเคมี 
 Introduction to chemical engineering calculations: unit and 
dimension, process,  process variables and stoichiometry; material balance 
calculation: for process without chemical reaction, involving multiple units, 
recycling, bypassing, purging and with chemical reaction process; use of 
chemical and phase equilibrium data; energy balance calculation without 
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and with chemical  processes.   
   
**197 210 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6)
 Chemical Engineering Thermodynamics I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ พลังงาน 

พฤติกรรมของความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิของสาร พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน เอน
โทปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ และวัฎจักรคาร์โนด  กลจักรความร้อน และการ
เปล่ียนแปลงพลังงาน 
 

 

  The first law and basic concepts of thermodynamics, energy, PVT 
behavior of substances, basic heat transfer, entropy, second law of 
thermodynamics and carnot cycle, heat engine and energy conversion. 
 

 

**197 211 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6)
 Chemical Engineering Thermodynamics II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 210  
       ระบบที่มีองค์ประกอบแปรผันได้ พฤติกรรมอุดมคติและพฤติกรรมไม่อุดมคติของ

ระบบสารบริสุทธิ์และระบบหลายองค์ประกอบ สมดุลเฟสที่ความดันต่ําถึงปานกลาง อุณ
หพลศาสตร์ของสารละลาย สมดุลทางปฏิกิริยาทางเคมี  
      Systems of variable composition, ideal and nonideal behaviors of 
pure and multicomponent systems, phase equilibrium at low to moderate 
pressure, solution thermodynamics, chemical reaction equilibrium. 
 

 

**197 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)
 Fluid Flow in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
       กลศาสตร์ของไหลขั้นแนะนํา สถิตศาสตร์ของของไหล กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม

ไดนามิกส์ สมการของเบอร์นูล่ี ความเสียดทานของของไหล การไหลหนึ่งมิติและสองมิติ
แบบคงตัว การถ่ายโอนโมเมนตัม เครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบด์  
      Introduction to fluid mechanics, fluid statics, the first law of 
thermodynamics, Bernoulli’s equation, fluid friction in steady, one and two-
dimensional flow, momentum transfer, pumps, compressors and turbines . 
 

 

**197 213 เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6)
 Physical and Analytical Chemistry for Chemical Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  312 105 และ 312 106  
  ทบทวนสมบัติของก๊าซ   ของแข็ง  ของเหลว  การเปล่ียนเฟสทางเคมี  สารละลาย  

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี  อุณหเคมี จลนพลศาตร์เคมี และเคมีไฟฟ้า เคมีวิเคราะห์ การ
จัดการกับข้อมูล การเตรียมตัวอย่างขั้นพื้นฐานทฤษฎีกรด-ด่างสําหรับการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์เชิงปฏิบัติการสําหรับสารประกอบเคมีโดยการวิเคราะห์เคมีพื้นฐานด้วยเครื่องมือ
วัดต่างๆ  
 Review on the properties of gases and solid as well as liquid, phase 
equilibrium, solution, chemical thermodynamics, thermo chemistry, 
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chemical kinetics and electrochemistry, analytical chemistry,  data analysis, 
basic sample preparation, acid-base theory for analysis, experimental 
analysis for chemical compounds with basic chemical analysis by analytical 
apparatuses. 

**197 270 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Basic Biochemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพกับวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานของเซลล์ส่ิงมีชีวิต 

ประโยชน์จากพ ลังงานที่ กํ า เนิ ดจากเซลล์ ส่ิ งมีชี วิต  ตั วเร่งป ฏิกิ ริยาทางชีวภาพ 
จลนพลศาสตร์ของเซลล์การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การแยกผลิตภัณฑ์และการทํา
ให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมการนําไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม 
 Relationships between biology and engineering, basics of living cells, 
the usefulness of energy generated by living cells, enzymes, cell kinetics, 
bioreactor design, product recovery and purification   for industries, other 
applications to industries. 
 

 

*197 300  เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6)
 Chemical Engineering Economics and Cost Estimations  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       บัญชีและงบดุลเงินทุนเบ้ืองต้นในอุตสาหกรรมเคมี การประเมินราคาและ

เศรษฐศาสตร์ของเครื่องมือในกระบวนการทางเคมีสําหรับการออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรมเคมีการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์สําหรับการเลือกกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี  
 Introduction to the accounting data and financial statements in 
chemical industry, cost estimation and economic evaluation for chemical 
equipments in chemical engineering plant design, economic evaluation for 
selection of chemical processes and investment in chemical industry. 
 

 

**197 301 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6)
 Safety Management in Chemical Industry  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันความสูญเสีย หลักการ

การบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การบ่งชี้อันตรายและการประเมิน
ความเส่ียง  ความปลอดภัยในการทํางานในกระบวนการทางเคมี อุตสาหกรรมความ
ปลอดภัยของแก๊สและสารเคมี และ พิษวิทยา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การป้องกันความ
สูญเสียการรั่วไหลของสารพิษและการแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศ โดยแบบจําลอง  การ
ป้องกันการสูญเสียจากเพลิงไหม้และการระเบิด   การออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดไฟและ
ระเบิด การออกแบบระบบดับเพลิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
 
 

 

  Concept and theories of safety and loss prevention control, 
Principle of safety management in industrial, hazard identification and 
handling including risk assessment, chemical process safety at work, 
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Industrial gas chemical safety and toxicology, Industrial hygiene, loss 
prevention from chemical release and dispersion by understanding the 
models, source models and dispersion model, loss prevention from fires 
and explosions, design to prevent fires and explosion, fire fighting design,  
legislation and safety laws. 
 

**197 302 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6)
 Process Dynamics and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  314 232  
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับระบบทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคในการหา

คําตอบและพลศาสตร์ของระบบ แนะนําการควบคุมอัตโนมัติ แนวคิดของระบบป้อนกลับ 
การวิเคราะห์สเถียรภาพ การตอบสนองต่อความถี่ การออกแบบและการปรับตั้งระบบ
ควบคุม แนะนําการวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด แนะนําระบบควบคุมขั้นสูง  

 

  Mathematical modeling of chemical engineering systems; solution 
techniques and dynamics of these systems; introduction to automatic 
control; feedback control concept;  stability analysis; frequency response;  
control system designs and tunings; introduction to measurements and 
control instrument characteristics; introduction to advance process control. 
 

 

**197 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)
 Numerical Method for Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  314 232  
       ตัวแทนตัวเลขและค่าคลาดเคล่ือน การหารากของสมการ  การประมาณค่าในช่วง

และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบของสมการเชิงเส้น การ
ประมาณโดยฟังก์ชันเสมือนพหุนามสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การตกแต่งข้อมูลและวิธีกําลัง
สองน้อยสุด  Number representation and errors, locating roots of 
equations, interpolation and numerical differentiation, numerical integration, 
systems of linear equations, approximation by saline functions, ordinary 
differential equations, smoothing of data and the method of least squares, 
partial differential equations. 
 
 
 

 

**197 310 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8)
 Heat and Mass Transfer in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 210  
  การถ่ายโอนความร้อนขั้นแนะนํา การนําความร้อนแบบสถานะคงตัวในมิติเดียว 

การนําความร้อนแบบสถานะคงที่ในหลายมิติ หลักการของการพา ความสัมพันธ์โดย
ประสบการณ์และจากการปฏิบัติสําหรับการพาความร้อนแบบบังคับ ระบบการพาตาม
ธรรมชาติ 
 หลักมูลของการถ่ายโอนมวลสาร การแพร่ของโมเลกุลที่สถานะคงที่ การพา การ
ถ่ายโอนมวลสารที่ส่วนต่อประสาน สหสัมพันธ์ของการพา เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายโอนมวล
สาร  Introduction to heat transfer steady-state conduction–one dimension, 
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steady–state conduction–multiple dimensions, principles of convection, 
empirical and practical relations for forced–convection heat transfer, natural 
convection systems.  
 Fundamental mass transfer, steady-state molecular diffusion, 
convective mass transfer, interface mass transfer, convective mass –transfer 
correlations, mass-transfer equipment. 
 

**197 311 การออกแบบระบบความร้อนสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)  
 Design of Thermal Systems in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 310  
       การประเมินผลและการวางแผนการทําโครงการทางวิศวกรรมศาสตร์ขั้นแนะนํา

ออกแบบระบบทางความร้อนที่ทํางานได้ การประเมินเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน การหา
สมการที่เหมาะสมแทนข้อมูลแบบจําลองระบบของอุปกรณ์ทางความร้อน การจําลองระบบ
การหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบความร้อนและวิธีการคํานวณ  
 Introduction to evaluation and planning an engineering undertaking, 
design of workable thermal system, Economics for investments, equation 
fitting, modeling thermal equipment, system simulation, thermal 
optimization and calculation methods. 
 

 

**197 312 การดูดซับขั้นแนะนํา 3(3-0-6)
 Introduction to Adsorption  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 340  
  สมดุลการดูดซับของสารเดี่ยว การวิเคราะห์สมบัติของสารดูดซับ กระบวนการ

ถ่ายโอนในระบบดูดซับ  
 Introduction to adsorption, equilibrium adsorption of single 
components, characterization of adsorption, transport in adsorption process. 

 

**197 320 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 3(3-0-6)
 Unit Operations I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 212  
  สมบัติเฉพาะของอนุภาค การลดขนาดอนุภาค การเพิ่มขนาดของอนุภาค การผสม

ของอนุภาคของแข็ง การเคล่ือนที่ของอนุภาคในของไหล การออกแบบหน่วยปฏิบัติการ
สําหรับการแยกของไหลและของแข็ง การนอนก้นการก่อสภาพของไหล (ฟลูอิดไดเซชัน) 
การแยกด้วยแรงหนีศูนย์กลางการไหลผ่านความพรุนระหว่างอนุภาค (การไหลของของไหล
ผ่านฐานอนุภาคและเกิดการกรอง) การลําเลียงอนุภาค การไหลตัวของผงและการเก็บ
สะสม  
 Particle characterization, particle size reduction, particle size 
enlargement,  mixing of solid particle, motion of particles in a fluid flow 
field, design of unit operations for solid-fluid separations,  sedimentation, 
fluidization, centrifugal separations, fluid flow through porous media flow 
through bed of particles and filtration, particles conveying, powder flow and 
storage. 
 

 

**197 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3(3-0-6)
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 Unit Operations II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 310  
       การถ่ายเทความร้อนขั้นแนะนํา เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนขั้นแนะนํา อุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อนขั้นพื้นฐาน การทําระเหย การทําแห้งของวัสดุในกระบวนการ    
      Introduction to heat transfer, introduction to heat exchanger, basic 
heat – exchanger equipment, evaporation, drying of process materials.     

 

   
**197 322 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3 3(3-0-6)
 Unit Operations III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 310  
       สมดุลระหว่างวัฎภาคไอและของเหลว การกล่ันแบบแฟลซ การกล่ันสารผสม

ทวิภาค การกล่ันสารผสมหลายองค์ประกอบโดยการกล่ันแบบต่อเนื่อง การกล่ันแบบกะ 
การดูดซึมก๊าซและการดึงออก การสกัดของเหลวกับของเหลวกับตัวทําละลายแบบได้
บางส่วนและแบบตัวทําละลายไม่ละลายซ่ึงกันและกัน  
 Vapor – liquid phase equilibrium, flash distillation, binary distillation 
continuous multicomponent distillation, batch distillation, gas absorption 
and stripping, liquid-liquid extraction with partical miscible and immiscible 
solvents. 

 

         
**197 323 การวัดและการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)
 Measurements and Automatic Control in Chemical Engineering Process  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       การใช้ระบบเครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ การวัดและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความ

ดันระดับ และการไหลการควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบควบคุม  
      Applications of electronic instrument system, measurements and 
instruments of temperature, pressure level and flow automatic control,  
automatic control systems, and control systems. 
 

 

**197 324 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)
 Computer Applications in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  198 110  
       การกําหนดสมดุลมวลและความร้อนโดยประยุกต์แผ่นตารางทําการ  วิเคราะห์ทาง

สถิติโดยประยุกต์ใช้แผ่นตารางทําการ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทาง
คณิตศาสตร์ โปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปและการคํานวณต่างๆ ที่มีให้ใช้ฟรีบนอินเตอร์เน็ต การ
จําลองกระบวนการผลิตโดยใช้โปรแกรมประยุกต์   
 Formulating material and energy balance problems by a spreadsheet 
statistical analysis by a spreadsheet application, solving mathematical 
problems by mathematical applications, free software available on the 
internet online calculations, process simulations by computer software. 
 

 

**197 325 เทคโนโลยกีารแยก 3(3-0-6)
 Separation Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 197 310  
        กระบวนการแยกขั้นแนะนํา การดําเนินที่สภาวะสมดุล การแยกโดยการกรองด้วย  



                                                                                          มคอ.2 

- 32 -

แผ่น เยื่อการแยกด้วยเยื่อเลือกผ่าน กระบวนการดูดซับ การแลกเปล่ียนอิออนโครมาโต
กราฟฟี และอิเลคโตรโฟโตรีซสี 
       Introduction to separation processes, equilibrium-stage operations, 
membrane separations, adsorption, ion exchange, chromatography and 
electrophoresis. 
 

**197 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-1)
Chemical Engineering Laboratory I  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 320  
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้หลักมูลทางอุณหพลศาสตร์ และปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วยของการไหลของของไหล และหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุภาคต่างๆ  
 Laboratory work in fundamental of thermodynamics and unit 
operations in fluid flow and particles. 

 

*197 331  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineering  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 323  
       การปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานดว้ยเครื่องมือวัดตา่ง ๆ 
 Laboratory work with basic analysis by analytical apparatuses. 

 

**197 340 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ 3(3-0-6)
 Chemical Kinetics and Reactor Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตร์เคมีและประยุกต์ใช้ทางอุณหพลศาสตร์ ดุลโมล 

การเปล่ียนแปลงและการหาขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ กฎอัตราเร็ว และมวลสารสัมพันธ์ 
แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี ชนิด
เครื่องปฏิกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์แบบเดี่ยว และเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายตัว ระบบปฏิบัติการ
แบบอุณหภูมิคงที่และแบบอุณหภูมิไม่คงที่ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเร็ว เครื่อง
ปฏิกรณ์สําหรับระบบท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน และเครื่องปฏิกรณ์สําหรับระบบที่ไม่เป็นเนื้อ
เดียวกัน 
 General concepts of chemical kinetic and application of 
thermodynamic,mole balances, conversion and reactor sizing, rate laws and 
stoichiometry, kinetic fundamentals to the analysis and design of chemical 
reactors,  type of reactors,  single reactor and multiple reactor systems, 
isothermal and non-isothermal operation,  collection and analysis of rate 
data, homogeneous reactors and introduction to heterogeneous reactors. 

 

**197 341 การเร่งปฏิกิริยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6)
Introduction to Catalysis  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 340  
 การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ุและการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุเบื้องต้น ชนิดของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาการผลิต และทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราเร็วและสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยา
พ้ืนฐานสําหรับการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีสารรองรับ การใช้จลนพลศาสตร์ออกแบบวงจร
ของตัวเร่งปฏิกิริยา แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา ผลของ
อุณหภูมิและความดันภายในกระบวนการท่ีมีต่อการออกแบบรวม การเส่ือมสภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยา การเก็บรักษาและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในโรงงาน ปิโตรเคมี  
 Principles of homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis, types 
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of catalyst, catalyst manufacture and catalyst testing, rate and performance of 
catalysts, basis for the design of supported catalysts, kinetics-assisted design of 
catalytic cycles, mathematical models in catalyst design, catalyst deactivation, 
catalytic cycles, mathematical models in catalyst design, catalyst deactivation, 
handling and selection of catalysts in petrochemical plants. 
 

*197 350 วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6)
Engineering Materials for Chemical Engineer  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  312 105  
       โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกตใ์ช้งานของวัศดุวิศวกรรม เช่น 
โลหะโพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุประกอบ แผนภาพสมดุลเฟส คุณสมบัติเชิงกล และการ
ย่อยสลายของวสัดุ 
       Structure, properties, production process application of engineering 
materials i.e. metals, polymer, ceramics and composites, phase equilibrium 
diagram, mechanical properties and materials degradation. 
 
 

 

**197 351 เทคโนโลยพีอลเิมอร์ 3(3-0-6)
Polymer Technology  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การแบ่งชนิดของพอลิเมอร์ โครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดพอลิ
เมอร์แบบการเติมและแบบควบแน่น คุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ พลาสติกวิธีทดสอบ
คุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการอุปโภคพลาสติกสําหรับงานวิศวกรรม กระบวนการแปรรูป
พอลิเมอร์  การอัดรีด การฉีดเข้าเบ้า การเป่าขึ้นรูป การอัดและการอัดส่ง  
 Polymer classification structure and properties of polymer, addition 
and condensation, polymerization, mechanical property of polymer, 
commodity plastic, engineering plastic, polymer characterization tests, 
polymer forming process, extrusion, injection molding, blow molding, 
compression and transfer molding. 
 

 

**197 352 เทคโนโลยกีารกัดกร่อน 3(3-0-6)
Corrosion Technology  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       หลักการเกี่ยวกับการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน 
การป้องกันการกัดกร่อนสมบัติที่เกี่ยวกับการขอวัสดุกัดกร่อนสภาพแวดล้อม ที่ก่อให้เกิด
การกัดกร่อน  
 Corrosion principles, forms of corrosion, corrosion prevention, 
corrosion properties of materials, corrosion environments. 
 
 

 

**197 360 เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6)
 Electrochemical Technology for Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
        หลักการพื้นฐานทางเคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และศักย์ของขั้วไฟฟ้า จลนศาสตร์

เคมีไฟฟ้า พาสซิวิตี ระเบียบวิธีโพลาไรเซชัน เซลกัลป์วานิก และเซลความเข้มข้น และการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าในกระบวนการทางเคมี 

 

  Principle of electrochemistry, thermodynamics and electrode  
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potential, passivity, polarization methods, galvanic and concentration cell 
and application of electrochemical technology in chemical processes. 
 

**197 361 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 3(3-0-6)
Petroleum Technology  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  312 112  
 คุณลักษณะและหลักการทางเคมีของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ จาก
โรงกล่ัน และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การทํางานของโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ และ
กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติและของเหลวที่มีปนอยู่กับก๊าซ กระบวนการกล่ัน
น้ํามันการสกัดและแยกสารอื่นที่ปนอยู่กับก๊าซธรรมชาติ แนวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์       

 

 Nature and chemistry of petroleum and natural gas, refined products 
and their properties, introduction to natural gas separation plant and 
treatment process of natural gas and associated liquids, refinery and 
distillation processes, solvent extraction and solvent substances obtained 
from natural gas, economic trends in organic chemical industry. 
 

 

**197 362 เทคโนโลยกีารแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6)
 Biomass Conversion Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 312 105  
  พลังงานชีวภาพ การเพิ่มความหนาแน่น ไพโรไลซิส แก๊สฟิเคชัน การเผาไหม้ชีว

มวลการผลิตเอทานอล การผลิตก๊าซชีวภาพและก๊าซไฮโดรเจน น้ํามันไบโอดีเซล เคมีภัณฑ์
ฐานชีวภาพ และพอลิเมอร์ชีวภาพ   
 Bioenergy, densification, pyrolysis, gasification, biomass combustion, 
ethanol  production, biogas and hydrogen production, biodiesel, bio-based 
chemicals and bio-polymers. 
 

 

**197 370 วิศวกรรมเคมีสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6)
Environmental Chemical Engineering  
เงื่อนไขของรายวิชา  :   197 320  

  ผลกระทบของมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่งกําเนิด
และคุณลักษณะของเสีย วิธีการบําบัด ของเสียอันตรายและการกําจัด 
 Impacts of environmental pollution, environmental quality 
standards, sources and characteristics of industrial wastes and treatment 
methods, hazardous wastes and disposal methods.  

 

**197 371 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6)
Air Pollution Control in Chemical Plant  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 มลพิษอากาศ สาเหตุ แหล่งกําเนิดและผลกระทบ แนวทางการออกแบบสําหรับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมลพิษอากาศ แนะนําตัวเร่งปฏิกิริยาและการควบคุมมลพิษ
อากาศเชิงเร่งปฏิกิริยาสําหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหย ไนโตรเจนออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์คาร์บอนมอนนอกไซด์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาที่
เหมาะสม 
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 Air pollution : causes, sources and effects, design approaches for 
equipment used in air pollution control, introduction to catalyst and 
catalytic air pollution control for volatile organic compounds, nitrogen 
oxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and hydrocarbon compounds 
with suitable catalysts. 
 

 

**197 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2)
Seminar in Chemical Engineering  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 350  
         การปฎิทัศน์บทความหรือรายงานล่าสุดที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาการสัมมนา
นี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะในหัวข้อทางวิชาการ โดยเสนอ
สัมมนาในที่ประชุม  
 Review of recent papers or reports of interest by students, the 
seminars are organized to give practicing in clear, precise and critical 
exposition on technical topics and to give training in public speaking. 
 

 

**197 399 การฝึกงาน 0 หน่วยกิต
Practical Training  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
       Practical training at industrial plants or working units relating to 
chemical engineering field. 
 

 

*197 401 การสร้างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6)
 Process Modeling and Simulation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 232 และ 197 302  
  การกําหนดสมดุลมวลและความร้อนโดยประยุกต์แผ่นตารางทําการ การวิเคราะห์

ทางสถิติโดยใช้ประยุกต์แผ่นตารางทําการ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรม และการคํานวณต่างๆ ที่มีให้ใช้ฟรีบนอินเตอร์เน็ต  

 

  Formulation material and energy balance problems by a spreadsheet 
application, statistical analysis by a spreadsheet application, solving 
mathematical problems by mathematical applications, free software available 
on the internet online  

 

**197 420 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6)
Chemical Engineering Plant Design  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 320 และ 197 321  
 หลักการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี จรรยาบรรณทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ทาง
วิศวกรรม วิธีการหาค่าเหมาะสมในการทํางานของเคร่ืองมือ การพิจารณาความปลอดภัย การ
ออกแบบกระบวนการในโรงงาน ท่ีประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างข้ันพ้ืนฐาน เช่น น้ํา 
ไฟฟ้า แสงสว่าง หม้อไอน้ํา เครื่องอัดอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องทําความเย็น การ
ออกแบบถังความดัน การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ขนถ่าย การออกแบบเครื่อง
แลกเปล่ียนความร้อน และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ ตัวอย่างการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมเคมี 
 Conceptual design of chemical plant,  engineering ethics,  engineering 
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economic, optimization methods, safety consideration, design of process in a 
chemical plant following: design of basic structures such as water, electricity, 
light, boiler, air compressor, motor and chiller, design of pressure vessel, design 
of piping system and material handling, design of heat exchanger, design of 
reactor. Process design project of a chemical plant. 

**197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคม ี 3(3-0-6)
Chemical Industrial Processes  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การศึกษากระบวนการผลิตต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีและ
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในกระบวนการพื้นฐาน วัตถุดิบ พลังงาน ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืออุตสาหกรรมและปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของ
กระบวนการในการใช้การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการของเคมีอุตสาหกรรม 
เช่น แก๊สอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมสี-ด่าง อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ 
อุตสาหกรรมพลาสติค อุตสาหกรรมแป้งและน้ําตาล อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์และยาง
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมสบู่และผงซักฟอก การศึกษาเยี่ยมชมโรงงานท่ีเก่ียวข้อง 
 Studies of production processes in industrial chemical plants; chemical 
reactions and physical changes in the basic processes, raw materials, energy, 
safety and environmental impacts, industrial equipments and the unit 
operations of the processes used in converting raw materials into useful 
products in  chemical industries, such as industries gas, petroleum Industries, 
color-alkali industries, pulp and paper industries, plastics industries, sugar and 
starch industries, natural and synthetic rubber industries, soap and detergent 
industries; visit study of related factory. 

 

**197 430 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-1)
Chemical Engineering Laboratory II  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 320  
      การปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบทางวัสดุและปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในทางการ
ถ่ายโอนความร้อน 
       Laboratory work in material testing and unit operations in heat 
transfer. 
 

 

**197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3 1(0-3-1)
Chemical Engineering Laboratory III  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 321  
       การปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการถ่ายโอน
มวลสารและปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเกี่ยวกับอนุภาคแบบต่างๆ 
       Laboratory work in fundamental and unit operations in mass transfer 
and particle handlings. 
 

 

**197 480 หัวขอ้พิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)
Special Topics in Chemical Engineering  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
       วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะเรื่องในทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งควรแก่การสนใจตาม
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กําลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน   
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 Subject covers specific content in chemical engineering which should 
be interested, depending on development of technology.  
 

**197 495 สหกจิศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6 หน่วยกิต
Cooperative Education in Chemical Engineering  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดย
ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจน และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงาน
หรือฝึกงานทั่วไปนักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 
       Each student is required to work responsively in the area of 
chemical engineering, fulltime work plan must be established and followed 
under supervision of his/her advisors at least 15 weeks. Job description must 
be different from that of normal practical training or visiting. Student 
required to  write a technical report and assessed  by subject committee.      
 

 

**197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี 1(0-3-1)
Chemical Engineering Pre-Project  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 320 หรือ 197 321 หรือ  197 322  
 พัฒนาข้อเสนอโครงการสําหรับโครงการที่มีความน่าสนใจหรือปัญหาในสาขา
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเคมีที่ได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดทํา
ข้อเสนอโครงการ ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา วัตถุประสงค์ ทบทวน
วรรณกรรม แผนงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ นําเสนอรายงาน และสอบปากเปล่า  
 Development of project proposals in various field of chemical 
engineering assigned by the project supervisor. A proposal must be 
composed of background, problem identification, objective, literature 
review, methodology, project planning and required. A presentation and oral 
examination must be taken. 
 

 

**197 499 โครงการวิศวกรรมเคมี 2(0-6-3)
Chemical Engineering Project  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 498  
       นักศึกษาดําเนินงานโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในวิชา  187 498   ให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาแต่ละคนต้องทํางานโครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ   6 
ชั่วโมง และรายงานความก้าวหน้าของตนเองต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  นักศึกษาต้อง
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการน้ัน  
 This course is the continuation of 187 498 and it must be finished 
within one semester. A student is required to spend at least 6 hours per 
week on the project, progress is to be reported to the supervisor once a 
week, a complete report and final oral examination must be taken. 
 

 

**198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming  
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เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
 แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบ
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแปลง
ข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ และวิวัฒนาการของหน่วย
ประมวลผลกลาง การออกแบบ และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ
จากบนลงล่าง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง  หลักมูลการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูลพื้นฐาน การนําเข้าและการส่งออกข้อมูล โครงสร้าง
ควบคุม ฟังก์ชัน แถวลําดับ และสายอักขระและแฟ้มข้อมูล 
 

 

  Computer concepts : evolution of computer, computer system 
concepts, hardware components, software components, and hardware and 
software interaction, electronic data processing concepts: data into 
information transforming, computer data processes, and evolution of central 
processing unit, program design and development methodology: top-down  
design  approach,  program  flowchart,  high  level  language programming : 
high level language programming fundamental, fundamental data types, 
data input and output, control structures, functions, arrays, and strings and 
files. 
 

 

**312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชาร่วม 312 106  
       ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล
เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 
มลพิษและสารมลพิษ  
 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid 
and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, 
chemical kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 
representative elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution and 
pollutant. 
 

 

**312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)
General Chemistry Laboratory  
เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 312 105 หรือ 312 107 หรือ 312 108  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312 105, 312 107, 312 108 ได้แก่ เทคนิค
พื้นฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การ
ประยุกต์ใช้กฎของแก๊สเพื่อหาน้ําหนักโมเลกุล โครงสร้างภายในของของแข็ง การหา
น้ําหนักโมเลกุลของสารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณ
หเคมี เซลล์กัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด์ 
การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
สําหรับแอนไอออน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 
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 The laboratory experiments related to contents in 312 105, 312 107, 
312 108; Basic technique for chemistry laboratory, chemical stoichiometry, 
determination of chemical formula of hydrate salt, application of gas theory 
for molecular weight determination, internal structure of solid, 
determination of molecular weight of non-volatile and nondissociated 
compound in solvent byfreezing point technique, chemical 
thermodynamics, galvanic cell, determination of reaction order of hydrogen 
peroxide decomposition reaction, acid-base titration, preparation of standard 
base solution, analitative analysis for anions, analitative analysis for  cations. 
 

 

**312 112 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3(3-0-6)
Basic Organic Chemistry  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  เรียนร่วม 312 113  
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคาร์บอน อัคเคน 
อัลคีน อัลไคล์ อะโรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ 
อัลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และ เอมีน  
 Atomic structure, chemical bond, hybridization, acid-base, 
hydrocarbon, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic, stereochemistry, alkyl 
halides, alcohols, phenols, ethers, epoxides, aldehydes, ketones, carboxylic 
acids and their derivatives, and amines.   
 

 

**312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ์ื้นฐาน    1(0-3-6)
Basic Organic Chemistry Laboratory  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  เรียนร่วม 312 112  
       การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกล่ัน โครมาโตรกราฟี การสกัด 
ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว สเตอริโอเคมี แอกอฮอล์และฟีนอล์ อัลดีไฮด์และคีโตน 
กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน และการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช  
 Crystallization, determination of melting point, boiling point and 
distillation, chromatography, saturated and unsaturated hydrocarbons, 
stereochemistry, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic 
acids, amines, and extraction of essential oils from plants. 

 

        
 
 
 
 

 

*314 126 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 Calculus for Engineering I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  พีชคณิตเวกเตอร์สําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิติ  
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และ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซ้อน อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ปริพันธ์ขั้นแนะนํา การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector algebra in 2-D and 
3-D, analytic geometry, limits and continuity of valued functions of one 
variable, derivatives and their applications, polar coordinates, complex 
number, math induction, introduction to integral, numerical integration. 
 

 

*314 127 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 Calculus for Engineering II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 126  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรเดียว อนุพันธ์ย่อย 
ลําดับและอนุกรมอนันต์ของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง  
 Techniques of integration, application of integration of real value 
functions of one variable, functions of several variable, limits and continuity 
of functions of several variable, partial derivation, sequence and series of 
real numbers, power series. 
 

*314 226 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6)
 Calculus for Engineering III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 127  

 

 พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยูคลิด 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัด
และการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์  
 Vector algebra in three dimensions, line, plane and surface in 3D, 
Euclidean space, function of several variables, Jacobian, derivatives of 
function of several variables, directional derivations, applications of 
derivatives of functions of several variables, multiple integrals, coordinate 
systems and integration in various systems, line integrals, surface integrals, 
integral theorems.  
 

 

*314 232 สมการเชิงอนุพันธ์สําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
 Differential Equation for Engineers 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 127 

 

 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปราซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อ
ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบ้ืองต้น  

  First order differential equations, second order differential equations, 
higher order differential equations and applications, linear differential 
equations with variable coefficients, system of differential equations, laplace 
transforms and applications, fourier series, boundary value problem, 
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elementary partial differential equations. 
 

**315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics I  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
      ทฤษฎี และการประยุกต์ของเวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาความโน้มถ่วง 
 Vectors, force and motion, conservation of momentum and energy, 
oscillation  motion, rigid bodies motion, fluids dynamics, heat and 
thermodynamics and  gravitational interaction. 
 
 

 

**315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics II  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ทฤษฎี และการประยุกต์ของอันตรกิริยาทางไฟฟ้า   อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก  
สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา  กระแสไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์   การเคล่ือนที่แบบคล่ืน   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎี
ควอนตัมเบ้ืองต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟิสิกส์เบื้องต้น  
 Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic and static 
magnetic field, electromagnetic induction, electric current and electronics, 
wave motion, electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 
theory, atomic structure nucleus and introduction to radiation Physics. 
 
 
 

 

**315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2)
General of Physics Laboratory I  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาฟสิิกส์ระดับพื้นฐาน การวัดและวิเคราะห์ขอ้มูล การ
รวมแรงย่อย โมดูลัสแบบของยงั ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครือ่งชั่งความถ่วงจาํเพาะ การวัด
ความหนืดของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการ
ขยายตวัตามเส้น การส่ันพ้องในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์  

 

  Laboratory on basic Physics, component of force, vernier 
micrometer and spherometer, Young’s modulus, simple pendulum, 
Westphal specific gravity balance, viscosity measurement using Stoke’s law, 
rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 
columns and Meld’s experiment. 
 

 

**315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2)  
General of Physics Laboratory II  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกล
วานอมิเตอร์ วงจร RC มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การ
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หาความยาวโฟกัสของเลนส์ การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ วงแหวน
ของนิวตัน 
  Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent  
galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, determine the focal 
lengths of the concave and convex spherical mirrors, determine the focal 
lengths of the concave and convex lenses, determine of the refractive  
index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 
Newton’s rings. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.2  ชือ่เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวฒุขิองอาจารย ์
 3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 
ที ่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

1 นายพนมกร  ขวาของ 3-4099-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.S. (Petrochemical 
Technology) 

2 นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 3-3612-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Mechanical Engineering)
3  นายชัยภัทร เครือหงส์ 3-9001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ D.Eng. (Metallurgy and 

Ceramics Science) 
4 นางมัลลิกา ถาบุตร 3-4709-xxxxx-xx-x  อาจารย ์ M.Eng. (Chemical Engineering) 
5 นายอธิป  เหลืองไพโรจน์ 3-1001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 

 

หมายเหตุ  :  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัต ิผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบ 2) 
3.2.2  อาจารยป์ระจํา   

ที ่ ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางกันยรัตน์  โหละสุต 3-4099-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
2 นางสาวสมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม 3-4499-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
3 นายประสงค์  วงศ์วิชา 4-1006-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. (Chemical Engineering) 
4 นายพนมกร  ขวาของ 3-4099-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.S. (Petrochemical 

Technology) 
5 นางสุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ 3-3499-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 
6 นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 3-3612–xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Mechanical Engineering)
7 นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์   3-4199-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. (Environmental 
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Chemistry and Engineering) 
8 นายกิติโรจน์  หวันตาหลา 3-9105-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
9 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ ์ 3-4099-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical and Process 

Engineering) 
10 นายชัยภัทร  เครือหงส์ 3-9001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ D.Eng. (Metallurgy and 

Ceramics) 
11 นายณัฎฐวรรธ ธนประดิษฐ์กูล 3-4009-xxxxx-xx-x อาจารย ์ B.Eng. (Chemical Engineering) 
12 นายทินกร  คําแสน 3-4017-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
13 นางมัลลิกา  ถาบุตร 3-4709-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M.Eng. (Chemical Engineering)
14 นางสาวยุวรัตน์ เงินเย็น 3-5205-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
15 นายอธิป  เหลืองไพโรจน์ 3-1001-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
  

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
                   อาจารย์พิเศษ (อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ภาควิชาฯ จะทําการเชิญอาจารย์พิเศษมา
สอนตามความจําเป็น 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรจุวิชาฝึกงาน (Practical Training) ไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาทุกคนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาได้ จะต้องผ่านการฝึกงาน  
และบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเป็นรายวิชาที่ต้องลงเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นอกจากนี้ใน
หลักสูตรได้เตรียมทางเลือกเพื่อผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจํานวน 6 หน่วยกิต ในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการฝึกงานนั้นนักศึกษาแต่ละคนต้องทําการฝึกงานอย่างน้อย 30 วันทําการติดต่อกัน
กับหน่วยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ และต้องนําเสนอรายงานการฝึกงานด้วย ส่วนสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรมเคมี โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือ
ฝึกงานทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชาทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ทางด้านทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2 มีทักษะการทํางานและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
 4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
 4.2  ชว่งเวลา 

4.2.1   สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกงาน 
 - ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉล่ีย 8 ชั่วโมงตอ่วัน 
 - ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ชั้นปีที ่3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ ระยะเวลารวม 240 ชั่วโมง 
4.2.2    สําหรบันักศึกษาที่เลือกสหกจิศึกษา 
 - ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉล่ีย 8 ชั่วโมงตอ่วัน 
 - ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปทีี่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกําหนด)

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
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การคัดเลือกหัวข้อโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาจะต้องส่งรายงานและ
นําเสนอรายงานด้วยปากเปล่า หลังจากน้ันดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาต้องเขียน
รายงานที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่า เกี่ยวกับโครงงานนั้น 

 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1  มีความรู้และทักษะด้านการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทําโครงงาน 
5.2.2  มีทักษะการทํางานร่วมกันร่วมไปถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ 
5.2.3 มีทักษะการทํางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อส่ือสาร 
5.2.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

ฝึกปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้งการทํางานเป็นทีม  
 5.3  ช่วงเวลา 

5.3.1  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี (Chemical  Engineering Pre –Project)  
          ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 
5.3.2 โครงการวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Project)  

     ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 
5.4 จํานวนหน่วยกิต 

5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                  1(0-3-3) 
Chemical Engineering Pre-Project  

5.4.2 โครงการวิศวกรรมเคมี                                                               2(0-6-6) 
Chemical Engineering Project 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1  คณะประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ของรายวิชา 
5.5.2  ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม 
5.5.3  แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการนําเสนอ 
5.5.4  คณะฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่วมประเมินผลโครงการ 
5.5.5  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษา และให้คําปรึกษาต่างๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการ ทํา

หน้าประเมินโครงการ ว่าความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
      คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการ
ดําเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมการดําเนินการ 
1. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้

ตําราภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนและนําเสนอรายวิชาสัมมนา ฝึกงานให้นํ าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน เช่น การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการห้องสมุด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal Link & VLS) 

3. ด้านภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบและการมีวินยั จัดอบรมเกี่ยวกบัการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นํา 
4. ด้านบุคลิกภาพ จัดอบรมเกี่ยวกบัการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
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5. ด้านจริยธรรม และคุณธรรม จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
6. ด้านศักยภาพในการปฏิบัตงิานจริง การฝึกปฏิบัตกิาร 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

(3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

(4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ 
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชา 

(4) สามารถใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาของตนและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่ เปล่ียนแปลงตาม
สถานการณ์ 

 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทํางาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝึกหัด การทํารายงาน 
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(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ได้ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์

ของตนในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(4) สามารถแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบและประเมินงานทางวิศวกรรมได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

                 (3)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ

ของกลุ่มพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ได้  

(2) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมพหุวัฒนธรรม 
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม  
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทาํงานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยหรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่าง
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สร้างสรรค์ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 

(3) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ มี
ความชํานาญในการใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝึกหัด การทํารายงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ดังเอกสารแนบ 1 
 
 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (เอกสารแนบ 4 หมวดที่ 

7 ข้อ 23 และ 24) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะแล้วแต่กรณี 

เพื่อนําผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2  ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง
กับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29 
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบ 4) 

3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ใช้ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยอมรับ 
3.5 การให้อนุปริญญา 



                                                                                          มคอ.2 

- 48 -

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สมควรได้รับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.5.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
3.5.2 ไม่เป็นค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
3.5.3 ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00 แต่

ไม่ต่ํากว่า 1.75 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เล้ียงทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใต้คําแนะนําของอาจารย์พี่เล้ียง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้ารว่มสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกอ่าจารย ์

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจําทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารว่มการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวชิาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขยีนหรอืการนําเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสาร

แนบ 3) ซึ่งต้องทําหน้าที่ดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา
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ที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่กําหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตําราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 
2.2.1  สํานักวทิยบรกิารมีทรพัยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให้บรกิาร

ดังน้ี 
         2.2.1.1 หนังสือ 

      ภาษาไทย     จํานวน       231       รายการ 
           ภาษาต่างประเทศ    จํานวน       365       รายการ 

         2.2.1.2 วารสาร 
            ภาษาไทย     จํานวน           2       รายการ 

                                 ภาษาต่างประเทศ              จํานวน           8       รายการ 
                     2.2.1.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

         หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 
 ภาษาอังกฤษ              จํานวน        235       รายการ 

 ภาษาไทย              จํานวน            9       รายการ 
        วารสาร (E-Journals)    

 ภาษาอังกฤษ             จํานวน         143       รายการ 
                               ฐานข้อมูลเพือ่การอ้างอิง (Reference Databases) 
 ภาษาอังกฤษ                        จํานวน            4      ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Library Database) คือ ฐานข้อมูลทีห่้องสมุดสร้างขึน้
เอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
                     1. ฐานข้อมูลบรรณานกุรม (Bibliographic Database) 
           2. ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ ์(Thesis Abstracts Database) 
           3. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
               2.2.2 ทรัพยากรที่มีในหอ้งสมุดคณะวิศวกรรมเคมี 
                       2.2.2.1 หนงัสือ 

                            ภาษาไทย    จํานวน        257      รายการ 
             ภาษาต่างประเทศ          จํานวน        446      รายการ 
                 2.2.2.2 วารสาร 

                                 ภาษาไทย    จํานวน         19       รายการ 
             ภาษาต่างประเทศ    จํานวน           8       รายการ 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการประสานงานกับห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อ

บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่น ๆ ที่จําเป็น        

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน์
อุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์ 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารยใ์หม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน การส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
           หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐมาสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
วิจัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
           การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา 
การทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทําหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ และ คู่มือการปฏิบัติงาน  
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แกนั่กศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่

ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา  5  คน และอาจารย์ต้องกําหนดช่ัวโมงให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง ฯลฯ   

 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
           การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารแนบ 7) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดําเนินการดงันี้ 
6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทกุรอบ 5 ปี 
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6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี และเป็นไปตามระบบประเมินผลการ
จัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งดําเนินการทุกส้ินปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่ง
มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร  หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบ 8)  

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่
ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซํ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรการประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินประจําปีและเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปี
การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด 
และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาวิศวกร หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่จะ
ปรับปรุงใหม่ (ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ
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ทุกส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สําหรับปี
การศึกษาถัดไป 
      4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รายวิชาศกึษาทั่วไป) 

 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 1.1 พฤติกรรมเชิงคุณธรรม 

2.1 วิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2.3 มนุษย์/สังคม 
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ย์ 
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บ 
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ียส
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สถิ
ติ 

(วจิ
ัย)

 

กา
รส

ื่อส
าร

 

คอ
มพิ
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ค้น
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กลุ่มการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (9 หน่วยกิต)                  

    000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

    000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                  

    000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                  

   *050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ                   

กลุ่มการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ (6 หน่วยกิต)                  

    000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                  

 **195 111 การสื่อสารด้วยแบบ                  

กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม คณุค่าของชีวิตในสังคม (6 หน่วยกิต)                  

    000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง                  

   *190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้                  

   *190 410 การเตรียมความพร้อมในการทํางานและการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

     
 

           

กลุ่มวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (3 หน่วยกิต)                  

    000 156 พหุวัฒนธรรม                  

กลุ่มความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ (6 หน่วยกิต)                  

    000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ                  
 
 
 

รายวิชา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
4.3 ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
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กลุ่มการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (9 หน่วยกิต)            

    000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            

    000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1            

    000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2            

   *050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ            

กลุ่มการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ (6 หน่วยกิต)            

    000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา            

 **195 111 การสื่อสารด้วยแบบ            

กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม (6 หน่วยกิต)            

    000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง            

   *190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้            

   *190 410 การเตรียมความพร้อมในการทํางานและการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

           

กลุ่มวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (3 หน่วยกิต)            

    000 156 พหุวัฒนธรรม            

กลุ่มความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ (6 หน่วยกิต)            

    000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ            

หมายเหตุ *  วิชาใหม่ 
  **  วิชาปรับปรงุ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีพฤตกิรรมเชิงคุณธรรม 
 วินัย 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 ความรับผิดชอบ 
 เสียสละ 
 เป็นแบบอย่างทีด่ี 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1 วิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร์/วิจัย 
 วทิยาศาสตร ์
 คณิตศาสตร ์
 สถิติ (วจิัย) 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 การส่ือสาร 
 คอมพิวเตอร ์
 สารสนเทศ 

2.3 มนุษย์/สังคม 
 วัฒนธรรม/สังคม 
 การบริหาร/จัดการ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
 ค้นหาข้อเท็จจรงิ ทําความเข้าใจ ประเมินขอ้มลู การใช้ข้อมูล 
 สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ 
 วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
 ทํางานกับผู้อื่นได้ 

4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 ความรับผิดชอบการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง 
 การพัฒนาตนเองด้านอารมณ ์
 การพัฒนาตนเองด้านสังคม 

4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น สถาบัน 
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 มีจิตสาธารณะ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical analysis, 
communication & information technology skills) 

 ทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
 ทักษะการส่ือสาร 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

 **198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ *  วิชาใหม่ 
  **  วิชาปรับปรงุ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วศ. มข. 1.1,  
มคอ 1 วศ.คอม 5.1.7) 

1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม (วศ. มข. 1.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.2, มคอ 1 วศ.คอม 5.1.5) 

1.3. เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(วศ. มข. 1.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.1) 

1.4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (วศ. มข. 1.4,  มคอ 1 
วศ.คอม 5.1.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.4) 

1.5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดล้อม (วศ. มข. 1.5,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.6) 

 
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(วศ. มข. 2.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.1) 

2.2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 2.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.1) 

2.3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดย มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (วศ. มข. 2.2, วศ. มข. 2.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.2, มคอ 1 วศ.คอม 5.2.3, มคอ 1 วศ.คอม 
5.2.7) 

2.4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
ในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วศ. มข. 2.3,  มคอ 1 วศ.คอม 
5.2.4, มมคอ 1 วศ.คอม 5.2.5, มคอ 1 วศ.คอม 5.2.6, มคอ 1 วศ.คอม 5.2.8) 

2.5. สามารถใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ (วศ. มข. 2.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.2) 

2.6. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ (วศ. มข. 2.5) 
 
 
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้ (วศ. มข. 3.1,  
มคอ 1 วศ.คอม 5.3.3) 

3.2. สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วศ. 
มข. 3.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.3.1) 
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3.3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา นวัตกรรมหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 3.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.3.2) 

3.4. สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (วศ. มข. 3.4) 

3.5. สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได้ (วศ. มข. 3.5,  มคอ 1 วศ.คอม 5.3.4) 
 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
4.1. มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่มพร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ (วศ. มข. 4.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.2) 

4.2. สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (วศ. มข. 4.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.1, มคอ 1 วศ.คอม 5.4.3) 

4.3. มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (วศ. มข. 4.3,  
มคอ 1 วศ.คอม 5.4.6) 

4.4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ(วศ. มข. 4.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.4 

4.5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม (วศ. มข. 4.5)  
4.6. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (มคอ 1 วศ.คอม 5.4.5) 
 

5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดงสถิติประยุกต์ใน

การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 5.1,  มคอ 
1 วศ.คอม 5.5.2) 

5.2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้  
(วศ. มข. 5.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.4) 

5.3. มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ มีความชํานาญในการ
ใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 5.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.3) 

5.4. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
(วศ. มข. 5.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.1) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
หมวดวิชาเฉพาะ                           107 หน่วยกิต                         
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 31 หน่วยกิต                         
**191 100 สถิตยศาสตร์                         

**194 100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                          

**312 105 เคมีทั่วไป                         

**312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                         

 *314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1                         

 *314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2                         

 *314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3                         

 *314 232 สมการเชิงอนุพันธ์สําหรับวิศวกรรมศาสตร์                         

**315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1                         

**315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2                         

**315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                         

**315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                         

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี    17  หน่วยกิต                                 

**192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                         

**194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม                         

**197 200 ดุลมวลสารและพลังงาน                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
 *197 331 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี                         

 *197 350 วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี                         

**312 112 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                         

**312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                         

กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเคมี                   50 หน่วยกิต                                 

**197 210 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 1                         

**197 211 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 2                         

**197 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                         

 *197 300 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 

                        

**197 301 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                         

**197 302 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                         

**197 310 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารทางวิศวกรรเคมี                         

**197 320 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1                         

**197 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2                         

**197 322 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3                         

**197 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1                         

**197 340 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                         

**197 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                         

 *197 401 การสร้างแบบจาํลองและการจําลองกระบวนการ                         

**197 420 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี                         

**197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                         

**197 430 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
**197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3                         

**197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                         

**197 499 โครงการวิศวกรรมเคมี                         

กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน                        9 หน่วยกิต                          

**194 240 กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา                         

**194 260 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตผล                          

**194 310 การจัดการอุตสาหกรรม                         

**194 320 การควบคุมคุณภาพ                         

**194 350 การวิจัยดําเนินงาน                         

**194 413 วิศวกรรมคุณค่า                         

**194 414 การจัดการทางวิศวกรรม                         

**196 202 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                         

**196 203 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                         

**196 204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                         

**196 205 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                         

**196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                         

**197 213 เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์สําหรับ
 วิศวกรรมเคมี 

                        

**197 270 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพื้นฐาน                         

**197 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี                         

**197 311 การออกแบบระบบความร้อนสําหรับวิศวกรรมเคมี                         

**197 312 การดูดซับขั้นแนะนํา                         

**197 323 การวัดและการควบคุมอัตโนมัติในกระบวน                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
 การทางวิศวกรรมเคมี 
**197 324 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี                         

**197 325 เทคโนโลยีการแยก                         

**197 341 การเร่งปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                         

**197 351 เทคโนโลยีพอลิเมอร์                         

**197 352 เทคโนโลยีการกัดกร่อน                         

**197 360 เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเคมี                         

**197 361 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                         

**197 362 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล                         

**197 370 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม                         

**197 371 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
 เคมี 

                        

**197 480 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                         

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา    0 หรือ 6 หน่วยกิต                              

**197 399 การฝึกงาน                         

**197 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                         

หมวดวิชาเลือกเสรี                    6 - 9     หน่วยกิต                         

หมายเหตุ *  วิชาใหม่ 
  ** วิชาปรับปรุง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ ความสําคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

2.  ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน

และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง

วิศวกรรม 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ

ในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
2.4 สามารถใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาของตนและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 
2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.2 ได้สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ

แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อ

ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.4 สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบและประเมินงานทางวิศวกรรมได้ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 
4.1 มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่มพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ได้  

4.2 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ

ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, communication 
& information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดงสถิติประยุกต์
ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 

5.3 มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ มีความชํานาญใน
การใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม 

5.4 สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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เอกสารแนบ  2 
 

ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
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เอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2 
ประวัติอาจารยป์ระจําหลักสูตร 

 

นายพนมกร  ขวาของ 
1. ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีที่ พ.ศ.ทีจ่บ 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2533 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาปิโตรเคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             2541 

 
3   ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน  - 
3.2 งานวิจัย 

ชื่อโครงการ           การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย 
ความรับผิดชอบ     หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤษภาคม 2552 – มกราคม  2553 
ได้รับทุนอุดหนุนจาก    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( ITAB ) 

 
ชื่อโครงการ          การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสี ต. ไทยเจริญ 
ความรับผิดชอบ     หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   กันยายน2552 – มีนาคม 2553 
ได้รับทุนอุดหนุนจาก   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( ITAB ) 

 
ชื่อโครงการ          การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว โรงสีธัญญผล 
ความรับผิดชอบ     หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
ได้รับทุนอุดหนุนจาก   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( ITAB ) 
 
ชื่อโครงการ          การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงสีเลียงฮงไชย 
ความรับผิดชอบ     หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ    มิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 
ได้รับทุนอุดหนุนจาก   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( ITAB ) 
 
 3.3  บทความทางวิชาการ  
พนมกร  ขวาของ. (2555). โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน

ภูมิภาค. เดลินิวส์ รายวัน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 หน้าที่ 8. 
พนมกร  ขวาของ. (2554). เคร่ืองแยกใยจากต้นกกและธูป. มติชน รายวัน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 หน้าที่ 

23. 
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พนมกร  ขวาของ และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2554). ผลของการลดอุณหภูมิอากาศในกระบวนการขัดขาวที่มีต่อ
การแตกหักของข้าวหอมมะลิ.การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 
วันที่ 10–11 พ.ย. 2554. Fb005-1 – fb005-5. 

Kwakhong, P. (2011). Boosting biomethane production of cow manure via chemical 
pretreatments. International Symposium on Environmental and Natural Resources 15-17 
Novenber 2011 Selangor, Malaysia. 

 
4. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา   17 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี) 
197 322 UNIT OPERATION III 
197 330 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I 
197 331 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II 
197 361 PETROLEUM TECHNOLOGY 
197 380 SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 430 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II 
197 498 CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT 
197 499 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 

1.  ตําแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีที่ พ.ศ.ทีจ่บ 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลังงานและวัสดุ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2544 

ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
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3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน  - 
3.2 งานวิจัย 

ชื่อโครงการ    โครงการ IRPUS เรื่อง การลดอัตราการเหลืองของข้าวเปลือกชื้น   
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2553 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
ชื่อโครงการ    โครงการ IRPUS เรื่อง อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาของการแช่และงอกที่มีผล 

                        ต่อปริมาณสาร GABA ในข้าวเปลือกงอกหอมมะลิ 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2553 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
ชื่อโครงการ    โครงการ IRPUS เรื่อง การเพิ่มร้อยละของข้าวต้นในกระบวนการกะเทาะเปลือกข้าว 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2553 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
ชื่อโครงการ    โครงการ IRPUS เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสีทองที่แยกได้จาก 

                        hot foil stamping ที่ใช้แล้ว  
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 
ชื่อโครงการ    โครงการ IRPUS เรื่อง การอบแห้งเครื่องต้มยาํด้วยเครือ่งอบแห้งสุญญากาศสูบ             
ความร้อนความรับผิดชอบ   หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ชื่อโครงการ    โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด 

                        เครือข่ายมหาวทิยาลัยขอนแกน่  ของ MTEC เรื่อง การประหยัดพลังงานโดยใช้ 
                        เศษไม้ผสมกับถา่นหินเป็นเชื้อเพลิงกับหมอ้ไอน้ํา    

ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ   มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ชื่อโครงการ    โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด  

เครือข่ายมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ของ MTEC เรื่อง การประหยัดพลังงานโดยการ
ออกแบบ cooling pad ของเครื่องทําน้ําเย็น  

ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2550 – มีนาคม 2551 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ชื่อโครงการ           การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอลที่เป็นของเสียจากกระบวนการ 

ผลิตไอโอดีเซล  
ความรับผิดชอบ    ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อดุหนนุทั่วไป) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
ชื่อโครงการ    กระบวนการแยกเมทานอลจากกลีเซอรอลที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  
ความรับผิดชอบ    ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาดําเนนิการ    มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อดุหนนุทั่วไป) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 3.3  บทความทางวชิาการ 
จินดามณี  นิสยันต์ และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกระเทาะ.  การประชุมวิชาการ

นานาชาติวิศวกรรมเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21. 10–11 พ.ย. 2554. T-63. 
Artnaseaw, A., Theerakulpisut. S. and Benjapiyaporn. C. (2010). Development of vacuum heat 

pump drger for drying Chilli. Biosystems Engineering Volume 105, Issue 1, January 2010, 
pp 130-138. 

Artnaseaw. A., Theerakulpisut. S. and Benjapiyaporn. C. (2010). Drying Characteristics of shiitake 
mushroom and Jinda chill during Vacuum heat pump drying. Food and Bioproducts 
Processing Volume 88, Issue2-3,June 2010 , pp 105-114. 

Artnaseaw, A., Theerakulpisut. S. and Benjapiyaporn. C. (2010). Thin layer modeling of Tom 
Yumherbs in vacuum heat pump dryer. Food Science and Technology International 
Volume 16, Issue 2, April 2010, pp 135-146. 

           
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 16  ปี 
 
5.   ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี) 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

197 898 THESIS 
197 899 THESIS 
197 997   DISSERTATION 
197 998   DISSERTATION 
197 999   DISSERTATION 

197 330 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I  
197 331 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II  
197 352 CORROSION TECHNOLOGY 
197 380 SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 420 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN 
197 498 CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT 
197 499 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT 
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นายชัยภัทร  เครือหงส ์
1. ตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีที่ พ.ศ.ทีจ่บ 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2542 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2547 

ปริญญาเอก D.Eng. (Metallurgy and       
Ceramics)               

Tokyo Institute of Technology , Japan. 2552 

 
3.   ผลงานทางวิชาการ     

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน  - 
3.2  งานวิจัย 

     3.3   บทความทางวิชาการ 
Kruehong, C.,  EL-Mahdy, G., Nishikata, A. and TSURU, T. (2010). Micro-electrochemical Behaviors of 

Mg2Si Particles of Hot Dipped Al-Mg-Si Coated Steel.  Proceedings of 159th CAMP-ISIJ 
(Current Advances in Materials  and Process-Iron and Steel Institute of Japan), March 28-30, 
2010, Tsukuba University, Tsukuba, Ibaraki, Japan. 

Kruehong, C., Nishikata, A. and TSURU, T. (2009). Electrochemical Behaviors of Al-Si Coating Layer 
on Steel.  Proceedings of JSCE (Japan Society of Corrosion Engineering) Materials and 
Environments 2009, May 22-24, 2009, Tokyo, Japan. 

Kruehong, C., Nishikata, A. and TSURU, T. (2009). Electrochemical Behaviors of Hot dipped Al-Mg-Si 
Coating Layers on Steel. 216th ECS (Electrochemical Society) Meeting with EuroCVD 17 and 
SOFC- 11th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells, October 4-9, 2009,  Austria 
Center Vienna, Vienna, Austria. (Abstract No. 1721). 
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Kruehong, C., Nishikata, A. and TSURU, T. (2009). Influence of Second Phases on Electrochemical 
Behavior of Hot Dipped Al-Mg-Si Coating. Proceedings of the 56th Japan Conference on 
Materials and Environments, November 28-30, 2009, Osaka, Japan. 

Kruehong, C., Nishikata, A. and TSURU, T. (2008). Micro-Polarization Behavior of Galvanized  Zinc 
Layer.  Proceedings of JSCE (Japan Society of Corrosion Engineering) Materials and 
Environments 2008, May 13-15,2008, Ibaraki, Japan. 

 
Kruehong, C., A.M.E1-Mahdy, G., Nishikata, A. and TSURU, T. (2008). Electrochemical Study on Cross-

section of Galvanized Zinc Layer Using Microelectrode.  PRIME Pacific Rim Meeting on 
Electrochemical and Solid-State Science, October 12-17, 2008, Hilton Hawaiian Village, Hawii 
Conventi. 

Kruehong, C., A.M.E1-Mahdy, G., Nishikata, A. and TSURU, T. ( 2008) .  Micro-polarization Study on 
Cross-section of Galvanized Zinc Layer.  Proceedings of Japan-China Joint Seminar on 
Marine Corrosion, October 28th, 2008,  Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.  on 
Center, Honolulu, Hawii, USA. (Abstract No. 1585). 

 
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 7 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี) 
197 330 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I  
197 331 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II  
197 360 ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGY FOR CHEMICAL ENGINEERING 
197 380 SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 480 SPECIAL TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 498 CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT  
197 499 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT  

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
197 703 ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA 
197 707 TRANSPORT PROCESSES 
197 894 SPECIAL PROBLEMS IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 898 THESIS 
197 899 THESIS 
197 997   DISSERTATION 
197 998   DISSERTATION 
197 999   DISSERTATION 
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นางมัลลิกา ถาบุตร 

1. ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีที่ พ.ศ.ทีจ่บ 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

ปริญญาโท Master Degree of 
Chemical Engineering 

University of New South Wales, Australia. 
 

2541 

   
3.   ผลงานทางวิชาการ     

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน  - 
3.2 งานวิจัย           

ชื่อโครงการ   การพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตบล็อก 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1  ปี   
ได้รับทุนอุดหนุนจาก   ทุนวิจัยโดยสํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.) จากสํานักงานโครงการ IRPUS ประจําปี 

2552. 
 
ชื่อโครงการ   อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการแตกหักของเมล็ดข้าวในกระบวนการขัดขาว 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1  ปี   
ได้รับทุนอุดหนุนจาก   ทุนวิจัยโดยสํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.) จากสํานักงานโครงการ IRPUS ประจําปี 

2552. 
 
ชื่อโครงการ   การอบแหง้สมุนไพรด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศสูบความร้อน 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1  ปี   
ได้รับทุนอุดหนนุจาก   ทุนวิจัยโดยสํานักงานกองทุนวิจยั (สกว.) จากสํานักงานโครงการ IRPUS ประจําปี 

2551. 
 

ชื่อโครงการ   เชื้อเพลิงเหลวจากการไพโรไลซสิชีวมวล 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ  1  ปี   
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    ทุนวิจัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 

 

ชื่อโครงการ   MICROWAVE PYROLYSIS OF BIOMASS 
ความรับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1  ปี   
ได้รับทุนอุดหนนุจาก   School of Chemical and Mining Engineering, The University of 

Nottingham, UK, 2004. 
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   3.3  บทความทางวิชาการ 
Thabuot, M. (2 0 1 0 ). Product Distributions from Microwave-assisted Pysolysis of 

Sawdust. TISD 2010 the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International 
Conference, March 4-6, 2010, Nong Khai, THAILAND. 

มัลลิกา  ถาบุตร. (2552). การปรับปรุงกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า. บริษัทอินเตอร์การ์เมนต์ขอนแก่น 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 

มัลลิกา  ถาบุตร. (2552). เคร่ืองอบแห้งข้าวกล้องแบบลมร้อนผ่าน. สํานักงานพัฒนาธุรกิจและ
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มั ล ลิ ก า   ถ าบุ ต ร . (2552). Fluidization Dryer Coupling with LPG for Germinated Rice. 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางนวัตกรรมภูเวียง, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2552. 

มัลลิกา  ถาบุตร. (2553). การไพโรไลซิสขี้เลื่อยด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา. Proceedings 2010 หน้า 138-
146, แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. 

Thabuot, M. (2553). Development of Heavy Metal and Dye Adsorbents to Substitute 
for the Commercial Activated Carbon. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่  18 ฉบับที่  2 ประจําเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553, หน้า 17-27. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 17  ปี 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี)  
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
……………………………………. 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรีอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 จึงวางระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบสําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 บรรดาระเบียบ หรือ

ประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ นักศึกษา

สังกัด 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะหรือผู้บริหารหน่วยงานที่นักศึกษา  สังกัด 
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ

นักศึกษา 
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
3/2548) 

“การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาใหม่ 

“การต่อทะเบียน” หมายถึง การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัด

หรือแย้ง กับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

หมวดที ่1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค และคิดเป็นหน่วยกิต 
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6.1   ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer session) ก็ได้หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษา ฤดูร้อน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

6.2   การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
6.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ 
6.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
6.2.3  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ที่ใช้เวลาไม่น้อย 

กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
6.2.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ข้อ 7  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอื่นด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชาระบบการสอน

ทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในสัดส่วน
ที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที ่2 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 8  การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 

8.1   การรับผ่านระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.2   การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
8.3   การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน 
8.4  การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 9  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
9.1   หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี หรือ ไม่น ้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

9.2     หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า 

9.3    เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาน้ันๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

 
หมวดที ่3 

การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 
 
ข้อ 10  การขึ้นทะเบียน 

10.1   คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
10.1.1 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
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10.1.2 เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุก
ประการ 

10.2   ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

10.3   หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันที่นํามาย่ืนในวันรายงานตัว จะต้องให้ผู้รับรองและ    
ผู้คํ้าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือให้เรียบร้อยก่อนนํามายื่นและถ้าปรากฏในภายหลัง    
ว่าเป็น ลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะส่ังให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 11  การต่อทะเบียน 
11.1  นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจําทุกปีการศึกษา และชําระเงินค่าต่อทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
11.2  กรณีที่นักศึกษาต่อทะเบียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากตกออก

ตามข้อ 28 แห่งระเบียบนี้ ให้ถือว่าการต่อทะเบียนครั้งนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่า
ธรรมเนียมการต่อทะเบียนให้กับนักศึกษา 

11.3  นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะทุกประการ 

 
หมวดที ่4 

การลงทะเบียนเรียน 
 
ข้อ 12  การลงทะเบียนเรียน 

12.1  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จส้ิน
ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

12.3  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต และ ไม่เกิน  22   
หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
12.5  ในกรณีที่มีความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 12.3 และ 12.4 

อาจจะกระทําได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
12.6  การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
12.7  นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเป็นรายวันตามอัตรา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 
12.8  เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่

จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
12.9  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกตจิะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ 37.3 แห่งระเบียบ

นี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
12.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัย

กําหนด 
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12.11 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่สําเร็จ
การศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขอ
อนุมัติสองปริญญา 

12.12 ในกรณีที่การต่อทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่า การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ    
ด้วย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
13.1  นักศึกษาที่ได้ R ตามหมวดที่ 7 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการเปิดสอน นอกจากจะ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 
13.2  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+ อีกเพื่อทําให้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

สูงขึ้น จํานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

13.3  ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสําเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับ
คะแนนต่ํากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์สําเร็จการศึกษา จํานวนหน่วยกิตและ  ค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ ต้องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชา
อื่น 

 
 
 
 

หมวดที ่5 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 
ข้อ 14  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วันแรกของภาค

การศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์  ที่
ปรึกษา 

ข้อ 15  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
15.1  การถอนรายวิชาภายในหน่ึงในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการได้  ด้วยตัวเอง 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

15.2  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษา
ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทิน การศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนน้ันจะได้ W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การ
ถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ดําเนินการที่สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

15.3  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้รับ F และจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ 16  เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จํานวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 12.3, 12.4 และ 12.5 
แห่งระเบียบน้ี 

 
หมวดที ่6 
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การศึกษาแบบร่วมเรียน 
 
ข้อ 17  การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 18  การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม หมวดที่ 4 และ 5 

แห่ง ระเบียบน้ี 
ข้อ 19  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่กําหนดไว้ตามหลักสูตร 
ข้อ 20  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ที่นับ

หน่วยกิตไม่ได้ 
ข้อ 21  ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าเพื่อจะนับหน่วย

กิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่กําหนด
ให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ 22  การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้ระบุคําว่า Audit 
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวดที ่7 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและค่าคะแนน 
 
ข้อ 23  ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและค่าคะแนน 

ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย    ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   3.5 
B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)    3.0 
C+   ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)   2.5 
C   ผลการประเมินพอใช้ (Fair)    2.0 
D+    ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)    1.5 
D   ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F   ผลการประเมินขั้นตก (Fail)     0 

ตัวอักษรอื่นๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I P R S T U และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่
มี   ค่าคะแนน ยกเว้น T 
      ตัวอักษร    ความหมาย 

I   ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
P   กําลังดําเนินอยู่ (In Progress) 
R   ซ้ําชั้น (Repeat) 
S   พอใจ (Satisfactory) 
T   รับโอน (Transferred) 
U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W   การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

ข้อ 24  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
ข้อ 24  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

24.1  ตัวอักษร A B+  B C+  C D+ D และ F ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.1.1  ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
24.1.2  เปล่ียนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
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24.1.3  เปล่ียนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์กําหนด 
24.1.4  การใช้ F นอกเหนือจากข้อ 24.1.1, 24.1.2 และ 24.1.3 แล้ว ยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 

(1)  นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจําภาค 
(2)  นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้ F ตามระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(3)  เปล่ียนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้ 

ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(4)  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
(5)  ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่กําหนด ตามข้อ 15.3 
(6)  ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต ้องได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
24.2  ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.2.1  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 
24.2.2  นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมีหลักฐานการลาที่เชื่อถือได้ 
24.2.3  การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น

สังกัด และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
24.2.4  เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I แล้ว ใหค้ณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่กําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้

ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปล่ียนเป็น Fเว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้น
สังกัดมีอํานาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบล่วง
หน้า 

24.3  ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะต้อง
วัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น A B+  B C+  C D+  D หรือ F 

24.4  ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชาเฉพาะของคณะ
แพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 

24.5  ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.5.1  การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือลงทะเบียน

เรียนแบบร่วมเรียน 
24.5.2  เปล่ียนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู ่ สําหรับรายวิชาที่ ได ้

กําหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
24.6  ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 
24.7  ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที ่8 
การวัดและประเมินผล 

 
ข้อ 25  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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25.1  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่ 
น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่าการเรียนรายวิชานั้น
ส้ินสุดลง 

25.2  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
25.3  การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average = G.P.A.) จะกระทํา

เมื่อส้ินแต่ละภาคการศึกษา 
25.5  วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) ให้

ทําดังน้ี 
25.5.1  ให้นําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่

มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตสะสม (Cumulative 
Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

25.5.2  การคํานวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตําแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มี   
ค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ตําแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

25.6  รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชา จะต้องนําหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็นตัวหารในการ
คํานวณหาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ข้อ 26 การกําหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจําเป็นต้องกําหนดชั้นปีนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
ข้อ 27  การสอบ 

27.1  การสอบแบ่งเป็น 
27.1.1  การสอบย่อย 
27.1.2  การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจําภาค 
27.1.4  การสอบรวบยอด 
27.1.5  การสอบประเภทอื่น 

27.2  การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจนําไป
ใช้พิจารณาเป็นส่วนหน่ึงรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได้ จํานวนครั้ง เวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

27.3  การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จส้ินการสอนในภาค
การศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบประจําภาค ให ้เป ็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจําภาค 

27.4  การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะ
กําหนด 

27.5  การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะ
กําหนด 

ข้อ 28  การตกออก 
28.1  การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาฤดูร้อนของปี

การศึกษานั้นๆ และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่คํานึงถึงรายวิชาที่ได้ I 
28.2  นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

28.2.1  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่ 
30-59 หน่วยกิต 

28.2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และมีหน่วยกิตสะสม  ตั้ง
แต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป 
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28.2.3  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 29  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

29.1  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 
29.1.1  การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 

 29.1.2  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน 
ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ 

29.2  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะกําหนดไม่ต่ํา
กว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ํากว่า C ทุกรายวิชาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

29.3  มีคุณสมบัติตามข้อ 30.1 แห่งระเบียบนี้ 
29.4  มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
29.5  ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา 
29.6  มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 
29.7  นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.1 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่

สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้
อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้ 

29.8  การนับวันที่สําเร็จการศึกษา ให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะให้การรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 

หมวดที ่9 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

 
ข้อ 30  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์
ดังน้ี 

30.1  คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติ
ปริญญาต่อ สภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29 แห่งระเบียบนี้ทุก
ประการ และต้อง 
30.1.1  ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาหรือ อนุปริญญา 
30.1.2  ไม่เป็นผู้ค้างชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

30.2  ในกรณีที่คณะกําหนดให้มีการให้อนุปริญญา คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 30.1.1 และข้อ 30.1.2  แห่งระเบียบ
นี้ และ ต้อง 
30.2.1  ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

2.00 แต่ไม่ต่ํากว่า 1.75 หรือ 
30.2.2  ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วยกิตที่ได้และ

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด 
30.3  การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ 

ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
31.1  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

31.1.1  มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 
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31.1.2  ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 
31.1.3  ไม่เคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1.4  ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา เว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ยกเว้นได้

โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรตินิยมเท่านั้น 
31.1.5  ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 
31.1.6  ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น จะต้องศึกษา

รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

31.2  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
31.2.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้

สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ํา
กว่า 3.60 

31.2.2  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 3.60 
31.2.3  เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59 

31.3  การให้ปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามข้อ 31.1 และ  ข้อ 
31.2 ในระเบียบน้ี 

ข้อ 32  การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 29 และข้อ 30 แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลน้ัน 

ข้อ 33  ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู ้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวดที ่10 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ขอ้ 34  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

34.1  นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ถ้าคุณสมบัติและ
ผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําได้ต่อเมื่อมีที่สําหรับเข้าศึกษาว่างพอ
ในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา และให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน 

34.2  นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพัก และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

34.3  นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ          
ไม่่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้น 
พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

34.4  หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
34.5  นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจํานวนปี

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
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34.6  การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่นําระดับ
คะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ข้อ 35  การย้ายคณะเรียน 
35.1  การย้ายคณะเรียน จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่

กําลังศึกษาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
35.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

35.2.1  เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
35.2.2  ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
35.2.3  มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า   

30  หน่วยกิต 
35.3  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดต่อสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านคณะที่กําลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาค
การศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

35.4  หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 
35.4.1  การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
35.4.2  ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
35.4.3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด

ในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา 
35.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของจํานวนปีที่

กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
35.6  การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสําหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้คํานวณระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้า
ศึกษาด้วย 

ข้อ 36  การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 

หมวดที ่11 
การลา การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 37  การลา 

37.1  การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
37.1.1  การลาป่วยหรือลากิจ 
37.1.2  การลาพักการศึกษา 
37.1.3  การลาออก 

37.2  การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ 27  แห่งระเบียบ
นี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3  การลาพักการศึกษา 
37.3.1  นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
(3) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
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37.3.2  วิธีปฏิบัติในการลาพัก ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไม่อาจทําด้วยตนเองได้) ยื่น
ใบลาพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะกําหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้
พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องดําเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ก่อนวันแรกของการ
สอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกําหนดยกเว้น กรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

37.3.3  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุ              
จําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักครั้งละหน่ึงปีการศึกษาได้ โดยตอ้งได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

37.3.4  นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

37.4  การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองที่นํามามอบตัวและใบปลอดหนี้  
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุญาต 

37.5  หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆ ประกอบด้วย 
37.5.1  ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
37.5.2  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเน่ืองจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
37.5.3  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีลาป่วย 

หรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
37.5.4  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา 
37.5.5  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่   

ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
37.5.6  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือลาพัก

การศึกษา 
37.6  การลาพักการศึกษาและการลาออก เมื่อได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลใน 

การลา และให้คณะเจ้าสังกัดนําส่งสําเนาเอกสารการลานั้นไปยังสํานักบริหาร และพัฒนาวิชาการเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการดําเนินการต่อไป 

37.7  การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 38  การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

38.1  ตาย 
38.2  ลาออก 
38.3  ตกออก 
38.4  ถูกส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5  ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
38.6  เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่า

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา เป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่  เป็นนัก
ศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

38.7  ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมิได้ ลาพัก
การศึกษาตามระเบียบ 

38.8  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละ ภาค
การศึกษา ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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38.9  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้นับ
รวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

38.10 ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตาม       
ข้อ 10.3 แห่งระเบียบน้ี 

38.11 ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
   38.12 โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

38.13 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 39  การคืนสภาพนักศึกษา 

39.1  นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 
39.1.1  พ้นสภาพตามข้อ 38.2, 38.8, 38.9 และข้อ 38.13 หรือ 
39.1.2  พ้นสภาพเน่ืองจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออกโดยยังไม่ได้แก้ผล

การประเมินอักษร I 
39.2  หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่12 
บทกําหนดโทษ 

 
ข้อ 40  นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 41 แห่งระเบียบนี้ และ

อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา อีกโสด
หนึ่งด้วย 

ข้อ 41  โทษทางวิชาการ มี 3 สถาน ดังนี้ 
41.1  ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระทําผิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ การ

ลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซํ้าซ้อนกัน ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

41.2  ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระทําผิดตามระเบียบนี้ สําหรับภาคการศึกษานั้น 
41.3  ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 42  การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
42.1  ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระทําผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ  รายงาน

เสนอต่อ คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 
42.2  ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอ่มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดยให้โอกาส

นักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่ง  ผลการ
เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

42.3  ให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดและ   
ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 43  นักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจ อุทธรณ์ได้
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
43.1  ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันทราบคําส่ังลงโทษ 
43.2  การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ 
43.3  การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษให้อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คน

อื่น อุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ 44  ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี โดยความ

เห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
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กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย  

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหน่ึง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือเป็นที่สุดแล้วแจ้ง 
คําวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 

 
หมวดที ่13 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสาํหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในช้ันคลินิก เนื่องจากมีการ
เรียน ภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 

 
ข้อ 45  การจัดการศึกษาตลอดปี การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 46  การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแก้ตัว การขึ้น   

ชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 47  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนปีการศึกษา 2548 ให้ใช้ระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และประกาศหรือแนวปฏิบัติที่เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือ
จน กว่าจะสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
            (เภา สารสิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบ  5 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ

ค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

(ฉบับที่  766 / 2549) 
เร่ือง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถ
โอนรายวิชาที่ เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น  ๆ  และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  มาเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นการ
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ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ที่กําหนดให้มีการ  เทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ เพื่อปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545   
ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20  และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเทยีบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรจีากการศึกษาในระบบ 
ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา   
ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก บริหารและ

พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับ
ที่  3/2548)   

 “นักศึกษา” หมายถึง นั ก ศึ ก ษ าที่ ศึ ก ษ า ใน ห ลั ก สู ต ร ระดั บ ป ริญ ญ าต รี ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและเป็นไป           
ตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ข้อ.5.นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน่หรือของสถาบันการศึกษาอื่นระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นคําร้อง ขอ
เทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  และสามารถ
ยื่นคําร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบ
แสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  และเค้าโครงรายวิชาเพื่อระกอบ การพิจารณา
ด้วย  ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ของ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของกําหนดวันยื่นคําร้อง และเป็นผู้
ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา   และขั้นตอนการตรวจสอบ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน 
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 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ ตาม
กฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  C หรือ
แต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
ของสาขาวิชานั้นกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในส่ี ของ
จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่ ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้กําหนดขึ้นและจัดทําเป็นประกาศ ซึ่งต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนน้ันสังกัด  
เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ7.2.1 เพื่อพิจารณา
การรับเทียบโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้นําเสนอขอ
อนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได้  ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิต ที่
ลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  โดยให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
ตามประกาศนี้  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 
 
 

   (ลงช่ือ)           กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
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        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เอกสารแนบ  6 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน 

ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2541 

----------------------- 
 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยซ่ึงกันและกัน 
 ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม 
                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
             เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และรวมถึง 
              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอื่นที่มีข้อตกลง 
             ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้าม 
             มหาวิทยาลัย 
 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน 
 “ข้ามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง 
              และนําจํานวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหน่ึงของ 
              จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 
              สถาบันที่นักศึกษาสังกดั 
 “นักศึกษา”   หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
เป็นผู้กําหนดขึ้น 
 
 ข้อ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปฏิบัติดังนี้ 
5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่นความ

จํานงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด
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ของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน 
5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียน

เรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยให้เสร็จส้ิน
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียน
นั้นสมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวิชาใดกด็ี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 
ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศคําส่ังหรือข้อปฏิบัติใดๆ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีได้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 
 
                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 
                                                                                  (เภา   สารสิน) 
                                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบ  7 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการ 

ขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

(ฉบับที่ 1072/2550)  
เร่ือง แนวปฏิบัติการขออทุธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 
เพื่อให้การพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝ่าฝืนระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทกําหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจําภาคการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีบรรทัดบานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการระดับปรญิญาตร ี
ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   /2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
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 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย  วิทยาเขต  ที่นัก ศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ถูกส่ังลงโทษสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกส่ังลงโทษทาง

วิชาการ 
 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที่นักศึกษาถูกส่ังลงทาทางวิชาการเน่ืองจาก

ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทุจริตในการสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชา มีเวลา
เรียน/หรือเวลาสอบซํ้าซ้อนกัน เป็นต้น 

 “การอุทธรณ์” หมายถึง การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคําส่ัง
ลงโทษ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือไม่เห็นด้วยกับคําส่ังลงโทษ 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามประกาศน้ี ต้องเป็นนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการ โดยคําส่ังของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ5 การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษให้ทําเป็นหนังสือลงลายมมือช่ือของผู้อุทธรณ์ เสนอต่ออธิการบดี โดยยื่น
ที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคําส่ังลงโทษ 

ข้อ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์คําส่ังลงโทษได้สําหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้ 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาเป็น
การเฉพาะราย ประกอบด้วย 

 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) เป็นกรรมการ 

จากคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ อีก 2 คน  
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ 
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขนุการ 

 
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผลการสอบ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือื่นๆ ตามเห็นสมควร และอาจเชิญ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอ
ต่ออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ์ กรณีมีเหตุความจําเป็นให้สามารถขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

ข้อ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลด
โทษ หรือยกอุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แล้วแจ้งคําวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายใน 15 วัน 
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ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี โดยให้มีอํานาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ และให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่ส้ินสุด 

 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
                                                                                 
                                                                  (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ท้วมสุข) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ  8 
 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และเกณฑ์การประเมินประจําปี และองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การประเมินประจําปี และองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งตาม
กระบวนการจัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล
การใช้หลักสูตร มีองค์ประกอบรวม 8 องค์ประกอบ และตัวช้ีวัดรวม 28 ตัวเป็นตัวช้ีวัดสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
25 ตัว และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 27 ตัว ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัด จํานวน ตัวชี้วัด จํานวน 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร     
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1,1.1.2 2 1.1.1 1 
2. การนําหลักสูตรไปใช้     
 2.1 คุณภาพของการบริหาร
หลักสูตร 

2.1.1,2.1.2 2 2.1.1,2.1.2 2 

 2.2 คุณภาพของนักศึกษา  2.2.1,2.2.2 
2.2.3,2.2.4,2.2.5 

5 2.2.1,2.2.2 
2.2.3,2.2.4,2.2.5 

5 

 2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1,2.3.2,2.3.3 
2.3.5,2.3.6,2.3.7 

6 2.3.1,2.3.2,2.3.3 
2.3.4,2.3.5,2.3.6 
2.3.7 

7 

 2.4 คุณภาพของการจัดการ 
            เรียนการสอน 

2.4.1,2.4.2,2.4.3 
 

3 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 

 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรม 
            ส่งเสริมการเรยีนการสอน 

2.5.1,2.5.2 2 2.5.1,2.5.2 2 

3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร     
 3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1,3.1.2 

3.1.3,3.1.4 
4 3.1.1,3.1.2, 

3.1.3,3.1.4 
4 

 3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการ 
           และวิทยานิพนธ ์

3.2.1 1 3.2.1,3.2.2,3.2.3 3 

 รวมตัวชี้วัด 25 รวมตัวชี้วัด 27 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคณุภาพของการจัดการหลักสูตร 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ต้องมี 
หน่วยงานรับผิดชอบ

ให้ข้อมูล 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพื่อให้หลักสูตรและ
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่กําหนด 
1.1 คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 หลักสูตรไดร้ับการพัฒนาหรือปรับปรงุให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
สังคม ความเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ
เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร(ตามระยะเวลาทีก่าํหนดทกุ 5 ปี 
กรณหีลักสูตรปรับปรงุ) 

- รายงานข้อมูล
หลักสูตรแต่ละปี
การศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

1.1.2 หลักสูตรมรีายวชิาสหกิจศึกษาหรือข้อกําหนดให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ 
และ รายวิชาวจิัยหรอืโครงการหรอืสัมมนาที่
ส่งเสริมกระบวนการวจิัยและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

- ข้อมูลรายวิชาสห
กิจศึกษา หรอืราย 
วิชาฝึกปฏิบัติงานใน
แต่ละหลักสูตร 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2. การนําหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพื่อให้กระบวนการจัดการหลักสูตร 
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 
2.1 คุณภาพ
ของการ
บริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ
คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหน้าที่ตามเกณฑ์
มาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

-รายช่ือคณะกรรม 
การบริหารหลัก  
สูตรพรอ้มคุณวฒุิ
ตําแหน่ง และสังกัด 

- คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและตดัสินใจรว่มกันใน
เรื่องต่างๆ เกีย่วกับการจัดการหลักสูตร 

- รายงานการ
ประชุมหรือมตกิาร
ประชุมของคณะ 
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 สัดส่วนจํานวนผู้สมัคร : จํานวนประกาศรับ : 
จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยกสาขา
ให้ใช้ค่าเฉล่ียของการรับในทกุสาขานั้นเช่น 
วิศวกรรมทัว่ไป เกษตรทั่วไป) 

- จํานวนผู้สมัคร 
- จํานวนประกาศรับ 
- จํานวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง) 

 2.2.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี ป.ตรี 
เฉพาะรับตรงกบั admission สํานักนักบรหิารฯ
โครงการพิเศษ (คณะ) บัณฑิตศึกษา (บณัฑิต
วิทยาลัย) (กรณไีม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉล่ียของ
การรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป 
เกษตรทั่วไป)  

- GPA ของผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 
- จํานวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 
 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง) 

2.2.3 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี 

- คะแนนผลการ
สอบวิชาภาษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

อังกฤษของผู้ราย 
งานตัวเข้าศึกษา 
- จํานวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการพิเศษ
และรับเอง) 

2.2.4 จํานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหลักสูตรนานาชาติ) 

- จํานวนนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็นนักศึกษาในปี
การศึกษาปัจจบุัน จากจํานวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษา
ในแต่ละปี 
- จํานวนนักศึกษาที่
พ้นสภาพ 
- จํานวนนักศึกษาที่
ลาออก 
- จํานวนนักศึกษาที่
หมดสภาพใน
ลักษณะอื่น 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2.3 คุณภาพ
ของอาจารย ์

2.3.1 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ  
ตรี : โท : เอก (อาจารย์ผู้สอน) 

- จํานวนอาจารยใ์น
สังกัดและทําหน้าที่
สอนในหลักสูตร
จําแนกตามคุณวุฒิ
ในแต่ละระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.3.2 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ   อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ 

- จํานวนอาจารยใ์น
สังกัดและทําหน้าที่
สอนในหลักสูตร
จําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.3.3 สัดส่วนจํานวนอาจารยต์่อจํานวนนักศึกษา 
 

- จํานวนอาจารยใ์น
สังกัดและทําหน้าที่
สอนในหลักสูตร 
- จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.3.4 จํานวนอาจารย ์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เป็น
ผู้สอน เชิญมาสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบัติงาน
อื่นๆ ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารย์
ชาวต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

2.3.5 จํานวนผลงานวชิาการ/ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์หรอื
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุม
วิชาการ ต่อจํานวนอาจารย์ในหลักสูตร 

- จํานวนผลงาน
วิชาการและวิจยัที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
และ/หรือเสนอใน
การประชุมวิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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- จํานวนอาจารยใ์น
หลักสูตร 

2.3.6 จํานวนผลงานวชิาการประเภทหนังสือตําราและ
ส่ือการสอนที่ผลิตโดยอาจารยใ์นหลักสูตร ต่อ
จํานวนอาจารยท์ั้งหมด 

- จํานวนผลงาน 
(เรือ่ง) 
- จํานวนอาจารยใ์น
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชญิให้เป็นกรรมการ
ในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ภายนอกมหาวทิยาลัย 
ต่อจํานวนอาจารย์ทัง้หมด 

- จํานวนอาจารยท์ี่
ได้รับเชิญ 
- จํานวนอาจารยใ์น
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.4 คุณภาพ
ของการ
จัดการเรียน
การสอน 

2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน
ในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมิน
โดยกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจํานวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตรแต่ละปี
การศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น 
- จํานวนรายวิชาที่มี
การสอนโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี หรือ
ระบบ e-learning 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการ
หรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับนกัศึกษาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดทีเ่ปดิ
สอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น 
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมิน
โดยกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.4.4 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพ/ประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตรในภาพรวม 

- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาที่

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น 

2.5 คุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนการ
สอน 

2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมเสริม
ความรู้และทักษะทางวิชาการ ที่ดําเนินการใน
ระดับหลักสูตร (เช่น การให้คําปรึกษา การจัด
อบรม/สัมมนา การศึกษาดงูาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เข้ารว่มกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่

ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด 
ที่กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ที่ดําเนินการ
ในระดับหลักสูตร (เช่นการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม การมีวินัยในตนเองและทํางานร่วมกบั
ผู้อื่น ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
เข้ารว่มกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด
ที่กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพื่อให้ผลผลิตคือบัณฑิต
และองค์ความรู้อันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
3.1 คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษา
ในปีการ ศึกษา
หนึ่งๆ 
- จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตรในแตล่ะรุ่น
ปีการศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา ประกอบอาชพี
อิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลัง
จบการศึกษา (และการได้งานทําตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตาม
เกณฑ์) 

- ผลการวิจัย
ภาวะการมีงานทํา 
และการศึกษาตอ่
ของบัณฑิตปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ตามลักษณะงานสาขาน้ันๆ ด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลตอ่การทํางาน และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผู้ใช้
บัณฑิตที่สําเรจ็
การศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รบัประกาศเกยีรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่

- รายงานข้อมูล
จํานวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับการ

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรอื
ระดับนานาชาตใินรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (คน) 

ประกาศเกยีรตคุิณ 
หรือรางวัล 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ ์

3.2.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปทีี่ผ่านมา (ชิ้นงาน) 
 

- รายงานข้อมูล
จํานวนผลงาน
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่ไดร้บั
รางวัล 
 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 3.2.2 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโท
ของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานพินธข์องผู้สําเร็จ
การศึกษาในปกีารศึกษานั้นทั้งหมด 

- จํานวนบทความ
จากวทิยานิพนธ์
ปริญญาโทของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
นั้นที่ตีพิมพเ์ผยแพร่
(นับทัง้หมดที่เปน็
ผลงานของผู้สําเร็จ
การ ศึกษา) 
- จํานวนวิทยา 
นิพนธ์ปริญญาโท
ของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาในปีการ   
ศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 3.2.3 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาเอก
ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปรญิญา
เอกทั้งหมด 

- จํานวนบทความ
จากวทิยานิพนธ์
ปริญญาเอกที่ต ี
พิมพ์หรอืเผยแพร่ใน
ปีการศึกษานั้น 
- จํานวนวิทยา 
นิพนธ์ปริญญาเอก
ในปีการศึกษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑก์ารประเมินประจําปี 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1.   อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

2.   มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

 √ √ √ √ 

8.   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9.   อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึ่งคร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ท่ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 10 12 

 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 
1-5)  มีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของ
ตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบ  9 
 

รายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2553 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

1.  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 
 1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและสังคม ความ
เปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีการศึกษาที่รายงาน อายุใชง้าน 

2550 2553 3 ป ี
 
 1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อกําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
รายวิชาวิจัยหรือโครงงานหรือสัมมนาที่ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที ่
รายงาน 

จํานวนรายวิชาทั้งหมด 
จํานวนรายวิชา 
สหกจิศึกษา 

2553 18 0 
 
2. การนําหลักสูตรไปใช้ 
 2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไฟล์คําสัง่ 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 
 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันใน 
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร 
 

รายงานการประชุม รายงานผล การดําเนินการประจําปี 
4 กุมภาพันธ์ 2554 4 กุมภาพันธ์ 2554 

 
2.2 คุณภาพของนักศกึษา 

 2.2.1 สัดส่วนจํานวนผู้สมัคร : จํานวนประกาศรับ : จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้
ค่าเฉล่ียของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) 
 

จํานวนผู้สมัคร จํานวนรับสมัคร 
จํานวนผู้รายงานตัว

เข้าศึกษา 
อัตราการแข่งขนั อัตราการเข้าศกึษา

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 0 
 
 2.2.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี 

- ป.ตรี เฉพาะรบัตรงกับ admission สํานักบรหิารฯ  
- โครงการพิเศษ (คณะ)  
- บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
(กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ช้ค่าเฉล่ียของการรับในทกุสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทัว่ไป เกษตรทั่วไป) 
 

GPA เฉลี่ย จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
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ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
 
 2.2.3 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี  
  (กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ช้ค่าเฉล่ียของการรับในทกุสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทัว่ไป เกษตรทั่วไป) 
 

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 
2.2.4 จํานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรับหลักสูตรนานาชาติ) 

 
จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

รหัส 50 จํานวน 0 คน 
รหัส 51 จํานวน 0 คน 
รหัส 52 จํานวน 0 คน 
รหัส 53 จํานวน 0 คน 
รหัส 54 จํานวน 0 คน 

 
 
 

2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน จากจํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
ภาพรวม 

 
รหัส

นักศึกษา 
จํานวนผู้รายงาน

ตัวเข้าศึกษา 
ตกออก ลาออก พ้นสภาพ

ลักษณะอื่น 
รวมเป็น ร้อยละของ 

นักศึกษาที่คงสภาพ
50 77 คน 249 คน 280 คน 43 คน 572 คน 0.00 
51 53 คน 133 คน 391 คน 41 คน 565 คน 0.00 
52 55 คน 97 คน 137 คน 0 คน 234 คน 0.00 
53 52 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 100.00 
54 1 คน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 คน 100.00 

 
 2.3 คุณภาพของอาจารย ์
  2.3.1 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ ตรี : โท : เอก : อื่นๆ (อาจารย์ผู้สอน) 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ 
1 

(0.09%) 
2 

(0.18%) 
8 

(0.73%) 
0 

(0.00%) 
 
 2.3.2 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ : อื่นๆ 
 

ศ. รศ. ผศ. อ. อื่นๆ 
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0 
(0.00%) 

2 
(0.18%) 

3 
(0.27%) 

6 
(0.55%) 

0 
(0.00%) 

 
 2.3.3 สัดส่วนจํานวนอาจารย์ (อาจารย์ผู้สอน) ตอ่จาํนวนนักศึกษา 
 

อาจารย ์ นักศึกษา สัดส่วน 
11 94 1 : 8.55 

 
2.3.4  จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุม

วิชาการต่อจํานวนอาจารย์ในหลักสูตร 
 
จํานวนผลงาน จํานวนอาจารย์ผู้สอน 

18 11 
2.3.5  จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตํารา และส่ือการสอนที่ผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร ต่อจํานวน

อาจารยท์ั้งหมด 
 

จํานวนผลงาน จํานวนอาจารย์ผู้สอน 
12 11 

 
2.3.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชญิให้เป็นกรรมการในวิชาชพี กรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วิชาการ ภายนอกมหาวทิยาลัย ต่อจํานวนอาจารยท์ั้งหมด 
 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญ จํานวนอาจารย์ในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
0 11 0.00 

 
 2.4  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
  2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนใน
หลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา 
 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

26 13 50.00 
 

2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจํานวนรายวิชา
ทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่มีระบบ  

e-learning 
คิดเป็นร้อยละ 

26 13 50.00 
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2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหก้ับ
นักศึกษา จากจาํนวนรายวิชาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่มีการสอน 

โดยบูรณาการ 
คิดเป็นร้อยละ 

26 13 50.00 
 
 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
  2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ ทีด่ําเนินการในระดับหลักสูตร 
(เช่น การให้คําปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา การศึกษาดงูาน ฯลฯ) 
 

จํานวนกิจกรรม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
10 95 ไม่มีข้อมูล 

 
 2.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ ที่ดําเนินการในระดับ
หลักสูตร (เช่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินยัในตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ) 
 

จํานวนกิจกรรม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
12 565 ไม่มีข้อมูล 

 
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 3.1 คุณภาพของบัณฑิต 
  3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
 

รหัสนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปีที่ประเมิน 

50 77 39 50.65 39 
51 53 0 0.00 1 
52 55 0 0.00 0 
53 52 0 0.00 0 
54 1 ไม่มีข้อมูล 0.00 ไม่มีข้อมูล 

 
  3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา ประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
การศึกษา (และการไดง้านทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และการได้รับเงนิเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์) 
 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ได้งานทํา ศึกษาต่อ รวมเป็น คิดเป็นร้อยละ 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
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  3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานสาขาน้ันๆ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มีข้อมูล 

 
  3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา (คน) 
 

2551 2552 2553 รวม 
0 0 ไม่มีข้อมูล 0 

 
 3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการหรือวทิยานิพนธ ์

3.2.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดร้ับรางวลัในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 
3 ปีที่ผ่านมา (ชิ้นงาน) 

 
2551 2552 2553 รวม 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 
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เอกสารแนบ  10 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสตูรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หมายเหตุ 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   แผนการศึกษาปกติ  143 หน่วยกิต     แผนการศึกษาปกติ  148 หน่วยกิต  
2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต 

ตามแผนการศึกษา 
 จํานวนหน่วยกิต 

ตามแผนการศึกษา 
 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  
- กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 - กลุ่มวิชาภาษา 12  
- กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 6 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6  
- กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 6 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12  
- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3    
- กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 3    
2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 2) หมวดวิชาเฉพาะ 112  
 ฝึกงาน สหกิจศึกษา  ฝึกงาน สหกิจศึกษา  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 31 31 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 31 31  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 17 17 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 23 23  
- กลุ่มวิชาชีพ 50 47 - กลุ่มวิชาชีพ 49 46  
- กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 9 6 - กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 9 3  
- กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 0 6 - กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 0 9  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 9 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 8   

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    30 – 39  หน่วยกิต ปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา 
1.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  12  หน่วยกิต                      1.1 กลุ่มวิชาภาษา  
 1) กลุ่มวิชาภาษาบังคับเรียน   12  หน่วยกิต  
000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-3)  
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000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-3)  
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3)  

   000 112 ภาษาไทยทางวชิาการ 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
000 160 คอมพิวเตอร์พืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ -    เพิ่มรายวิชา 
*050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 

   2) กลุ่มวิชาภาษาเลือกเรียน    
   000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 

1.2 กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชงิวพิากษ์  6  หน่วยกิต                            
000 168 การคิดเชงิวิพากษ์และการแกป้ัญหา 3(3-0-6)    เพิ่มรายวิชา 

**195 111 การสื่อสารด้วยแบบ 3(2-3-5) 185 111 การเขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต   

   000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 131 ทักษะชีวิต 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 140 หลักการจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-3) เทียบเท่า 000 145 
   000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 142 คุณค่าของชีวติ 3(2-2-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 150 ไทยศึกษา 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 

1.3 กลุ่มวิชาคณุธรรม จริยธรรม และคุณค่าของชีวิตในสังคม  6  หน่วยกิต     
  000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)    เพิ่มรายวิชา 
*190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 2(2-0-4)    วิชาใหม่ 
*190 410 การเตรียมพร้อมในการทํางานและการพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 
1(1-0-2)    วิชาใหม่ 

1.4 กลุ่มวิชาวฒันธรรมและภูมิปัญญา  3  หน่วยกิต                                         
  000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    เพิ่มรายวิชา 
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1.5 กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวฒัน์  3  หน่วยกิต              1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บังคับเรียน  9  หน่วยกิต  
  000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 3(3-0-6)    เทียบเท่า  000 140 

   180 110 หลักมูลสําหรับวิศวกร 2(2-0-4) ยกเลิกรายวิชา 
   184 100 การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร์ 194 100 
   185 111 การเขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-5) ย้ายไปหมวดศึกษาทั่วไป 195 

111 
   188 110 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร์ 198 110 
    2)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เลอืกเรียน 3 หน่วยกิต  
   000 161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจําวัน 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 163 ชีวิตกับเอกภพ 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 164 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 171 ชีวิตกับสุขภาพ 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
   000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-3) ยกเลิกรายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  107  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  112  หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวศิวกรรมศาสตร์   31  หน่วยกิต        2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวศิวกรรมศาสตร์   31 หน่วยกติ             

   180 120 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
   180 121 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
   180 220 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
   180 221 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 

**191 100 สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 181 100 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 4(4-0-8) ปรับเปลี่ยนชื่อวชิา เนื้อหา และ
ชั่วโมงการสอน 

**194 100 การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 184 100 การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
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**198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 188 110 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
**312 106 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1(0-3-2) 312 106 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1(0-3-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
 *314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 
 *314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 
*314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 
*314 232 สมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 

**315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
**315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
**315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
**315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) ปรับชั่วโมงการสอน 

   411 323 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-4) ยกเลิกรายวิชา 
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวศิวกรรมเคมี  17   หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวศิวกรรมเคมี  23  หน่วยกิต  
**192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 182 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 184 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   184 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**197 200 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 187 200 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   187 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                   3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 
197 212 

*197 331 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี                  1(0-3-0)    วิชาใหม่ 
*197 350 วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี                             3(3-0-6)    วิชาใหม่ 

**312 112 เคมีอินทรยี์เบื้องต้น                                           3(3-0-6) 312 112 เคมีอินทรยี์เบื้องต้น                                         3(3-0-0) ปรับชั่วโมงการสอน 
**312 113 ปฏิบัติการเคมีอนิทรียพ์ื้นฐาน                                1(0-3-6) 312 113 ปฏิบัติการเคมีอนิทรียเ์บื้องต้น                            1(0-3-0) ปรับชั่วโมงการสอนและชื่อวิชา 
2.3 กลุ่มวิชาชพีวิศวกรรมเคมี  50   หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชพี  46 หรือ 49   หน่วยกิต  

   184 311 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**197 210 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 1                          3(3-0-6) 187 210 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 1                     3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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**197 211 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 2                          3(3-0-6) 187 211 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี 2                      3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                      3(3-0-6) 187 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                   3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
*197 300 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 

**197 301 การจดัการความปลอดภัยในอตุสาหกรรมเคมี              3(3-0-6) 187 304 การจดัการความปลอดภัยในอตุสาหกรรมเคมี          3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 302 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม                 3(3-0-6) 187 303 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม            3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

**197 310 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารทางวิศวกรรมเคม ี 4(4-0-8) 
187 213 การถ่ายโอนความร้อนทางวิศวกรรมเคมี                 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา จํานวนหน่วย

กิตเนื้อหาวิชา และชั่วโมงการสอน 187 310 การถ่ายโอนมวลสารทางวิศวกรรมเคมี                   3(3-0-6) 
**197 320 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 3(3-0-6) 187 220 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   187 302 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวศิวกรเคม ี 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**197 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3(3-0-6) 187 320 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 322 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3 3(3-0-6) 187 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-1) 187 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
**197 340 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์       3(3-0-6) 187 340 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์    3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี 1(1-0-2) 187 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี 1(1-0-2) ปรับรหัสวิชา 
*197 401 การสร้างแบบจาํลองและการจาํลองกระบวนการ 3(3-0-6)    วิชาใหม่ 

**197 420 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี                     3(3-0-6) 187 420 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี                   3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                            3(3-0-6) 187 300 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                        3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 430 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2                                   1(0-3-1) 187 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2                                 1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
**197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3                                   1(0-3-1) 187 430 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3                                 1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
**197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                            1(0-3-1) 187 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                         1(0-3-1) ปรับชั่วโมงการสอน 
**197 499 โครงการวิศวกรรมเคมี                                         2(0-6-3) 187 499 โครงการวิศวกรรมเคมี                                     2(0-6-3) ปรับชั่วโมงการสอน 

 
 
 
 

2.4 กลุ่มวิชาชพีเลือกเรียน   9  หน่วยกิต 2.4 กลุ่มวิชาชพีเลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  3 หรือ 9  หน่วยกิต  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาชพีวิศวกรรมเคมี   9  หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาชพีวิศวกรรมเคมี    ไม่น้อยกว่า  3 หรือ 9  หน่วยกิต  
**194 240 กระบวนการผลติขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 184 240 กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**194 260 การศึกษางานอตุสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ          3(3-0-6) 184 260 การศึกษาและวิเคราะห์งานอตุสาหกรรม                3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 
**194 310 การจดัการอุตสาหกรรม                                       3(3-0-6) 184 310 การจดัการอุตสาหกรรม                                    3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   184 312 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**194 320 การควบคุมคุณภาพ                                            3(3-0-6) 184 320 การควบคุมคุณภาพ                                        3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**194 350 การวจิัยดําเนินงาน                                             3(3-0-6) 184 350 การวจิัยดําเนินงาน                                         3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   184 411 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**194 413 วิศวกรรมคุณค่า                                                 3(3-0-6) 184 413 วิศวกรรมคุณค่า                                            3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**194 414 การจดัการทางวิศวกรรม                                      3(3-0-6) 184 414 การจดัการทางวิศวกรรม                                  3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   185 335 การทําความเยน็และการปรับอากาศ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**196 202 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                                 3(3-0-6) 186 202 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**196 203 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                    1(0-3-1) 186 203 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
**196 204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6) 186 204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม                       3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**196 205 ปฏิบัติการชีววทิยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม               1(0-3-1) 186 205 ปฏิบัติการชีววทิยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม           1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 
**196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                          3(3-0-6) 186 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                     3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการ   
**197 303 ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี                  3(3-0-6) 187 305 ระเบียบวิธเีชิงตวัเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี              3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

 
 
 

3) กลุ่มวิชาอณุหพลศาสตร์และปรากฎการณ์นําพา   
**197 213 เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 187 301 เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์สําหรับวิศวกรเคมี 4(3-3-7) ปรับหน่วยกิต และรหัสวิชา 
**197 311 การออกแบบระบบความร้อนสําหรับวิศวกรรมเคมี        3(3-0-6) 187 311 การออกแบบระบบความร้อนสําหรับวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 312 การดดูซับขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 187 411 การดดูซับขั้นแนะนํา 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
4) กลุ่มวิชาออกแบบกระบวนการ   
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**197 323 การวดัและการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทาง

วิศวกรรมเคมี                              
3(3-0-6) 187 306 การวดัและการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทาง

วิศวกรรมเคมี                              
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

**197 324 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี             3(3-0-6) 187 307 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเคมี         3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 325 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 187 364 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกิริยา   
**197 341 การเร่งปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                    3(3-0-6) 187 440 การเร่งปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
6) กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์   
**197 351 เทคโนโลยีพอลิเมอร ์                                           3(3-0-6) 187 351 เทคโนโลยีพอลิเมอร์                                        3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 352 เทคโนโลยีการกดักรอ่น                                        3(3-0-6) 187 350 เทคโนโลยีการกดักรอ่น                                    3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   187 352 เทคโนโลยีเซรามิกส์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
7) กลุ่มวิชาพลงังานและปิโตรเคมี   

   187 360 วิศวกรรมการแปลงผันถ่านหิน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
**197 360 เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 187 365 เทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 361 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                                           3(3-0-6) 187 370 เทคโนโลยีปิโตรเลียม                                       3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 362 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 187 363 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

 
 

8) กลุ่มวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม                    
**197 270 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 187 470 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
**197 370  วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 187 362 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมเคมีและการ

ควบคุมมลพิษ 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และเนื้อหา 

**197 371 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอตุสาหกรรมเคมี      3(3-0-6) 187 361 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอตุสาหกรรมเคมี  3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
 

9) กลุ่มวิชาหวัข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคมีและสัมมนา   
**197 480 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                            3(3-0-6) 187 480 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                        3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
2.5 กลุ่มวิชาฝกึงานและสหกจิศึกษา   0 หรือ 6 หน่วยกิต 2.5 กลุ่มวิชาฝกึงานและสหกจิศึกษา  0 หรือ  9  หน่วยกติ  
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**197 399 การฝึกงาน                                                       0 187 399 การฝึกงาน                                                   0 ปรับรหัสวิชา 
**197 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                                6 187 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                             9 ปรับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 - 9  หน่วยกิต                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 - 8  หน่วยกิต                   

ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หรือสถาบันการศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หรือสถาบันการศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 8 หน่วยกิต 
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เอกสารแนบ 11 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

องค์ประกอบและส่ิงเกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในรายงาน
ฉบับนี้ แสดงไว้ตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พบว่ามีจํานวนหลักสูตรทั่วประเทศไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ หลักสูตร อีกทั้งชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาย่อยที่เปิดสอนและได้รับการรับรองแล้วเป็นไป
ในลักษณะที่หลากหลาย ทั้งที่หลักสูตรหลายหลักสูตรมีจุดประสงค์ไปในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อสาขาวิชาของ
แต่ละสถาบันล้วนสามารถส่ือความหมายของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ดังนั้น 



                                                                                       มคอ.2 

- 125 - 

ในรายงานฉบับนี้จึงไม่มีการกําหนดชื่อปริญญาในระดับสาขาวิชา (ข้อ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสากล 

จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งที่เป็นเอกสารของในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อบังคับหรือข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตและใช้วิศวกรในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการ
ประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงได้
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อสาขาวิชา 

(๑)   วิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒)   วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 
(๓)   วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(๔)   วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕)   วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖)   วิศวกรรมเครื่องกล 
(๗)   วิศวกรรมโยธา 
(๘)   วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙)   วิศวกรรมเคมี 
(๑๐)  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(๑๑)  วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒)  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(๑๓)  วิศวกรรมเหมืองแร่ 
(๑๔)  วิศวกรรมยานยนต์ 
(๑๕)  วิศวกรรมวัสดุ 
(๑๖)  วิศวกรรมอาหาร 
(๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 
 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นหลัก ส่วนชื่อ
ปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามรายละเอียดของ
สาขาวิชาและวิชาชีพนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ
ปริญญา 

 
๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
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 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมา
ประยุกต์ใช้ มีหลายสาขาย่อยทําให้เกิดความหลากหลายในด้านองค์ความรู้และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พื้น
ฐานความรู้ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อนําไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาวิชาย่อยหลายด้านเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบันจัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์
ความรู้ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชาย่อยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการจัด
องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองค์ความรู้ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิ จารณาจากข้อแนะนํา
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญ่ตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร์เช่น
International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education(JABEE) ก รอ บ ม าต ร ฐ าน
คุณวุฒิ ต่างประเทศ ร่วมกับการระดมความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความต้องการของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ที่
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พึ่งพาตนเอง และลดการนําเข้าเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแล้ว 
สาขาวิชาย่อยทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยังจําเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเป็นขอบเขตองค์ความรู้ที่สําคัญดงัต่อไปนี้ 
๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ 

(Mechanics) 
๓) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 
๕) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน 

(Energy) 
๖) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electricity and Electronics) 
๗) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 
๘) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

(Biology Health and Environment) 
 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง (Applied Mathematics, 
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การ
จําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคล่ือนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์
ความเค้นและการเปล่ียนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทํา 

องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics)และกระบวนการของ
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ของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหมด 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บน
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้งาน
สสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น 
รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึงเนื้อหาความรู้
ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหาความรู้
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิ
สติกส์ รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment) 
หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ 
และส่ิงแวดล้อม 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุกสาขาวิชาต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่
เป็นกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี (แสดงด้วยกรอบเส้นทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับ
แต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในบางองค์ความรู้
ขึ้นกับเอกลักษณ์ของหลักสูตร (แสดงด้วยกรอบเส้นประในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดส่วนองค์ความรู้ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว การ
กําหนดสัดส่วนที่แน่นอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได้ การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้น ซึ่งอาจทําให้หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดส่วนขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเวลา
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการสังคม จะต้องคํานึงถึง
เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ 

 

 
 
 
 
 
 

 

                     + 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องกับคณติศาสตร ์
ประยุกต ์คอมพิวเตอร ์และการจําลอง 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องในด้านกลศาสตร ์

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องกับอณุหศาสตร ์
และกลศาสตร์ของไหล 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องทางเคมแีละวัสดุ 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องทางพลังงาน 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องทางชีววิทยา
สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องทางไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ความรูท้ี่เกีย่วเนื่องกับการบริหาร
จัดการระบบ 

กลุ่มความรู้วิชาพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตร ์และ วิทยาศาสตร ์

(เช่น ฟิสิกส์ เคมี) 
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หมายเหตุ  ๑)  สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรู้จากเนื้อหาของสาขาวิชาต่างๆ ตาม

ตัวอย่างที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบ
หลักสูตรได้ โดยให้ใช้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องผสมผสานเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้น  ๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิได้มีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องต้นได้ โดยเน้นผลการเรียนรู้เป็นสําคัญ ส่วนรายละเอียดเนื้อหา
สาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 

 
๔ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

(๒) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

(๓) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(๔) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ 

สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
(๖) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ

ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
 

๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์

สุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ

สังคม 
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(๔) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึง

บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

๕.๒ ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

รูปที่ ๓.๑ โครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์
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(๒) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(๕) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(๓) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๕) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

(๔) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๓) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(๕) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่

เกี่ยวข้องได้ 
 
๖ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 
๗ โครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎี-
หลักการ-นวัตกรรม สู่การนําไปใช้งาน จึงกําหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานสํา หรับการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น กลุ่ม
วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีในแต่ละด้านของสาขาวิชาเช่น กลุ่มวิชา
บังคับทางวิศวกรรม และ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจ
ศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสภา
วิศวกร 
 
๘ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระสําคัญของลักษณะสาขา โดยแต่
ละสาขาวิชา อาจประกอบด้วยกลุ่มความรู้เฉพาะทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้เฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นแขนงวิชาย่อย เช่น ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุ่มความรู้ในส่วนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดส่วนที่
เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า มิได้มุ่งเน้นสาระ
ความรู้ในแขนงวิชาย่อยใดเป็นหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร์ในแขนงวิชาย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้ว ศาสตร์ในแขนงวิชาย่อยต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูก
ออกแบบให้มีการบูรณาการสาระความรู้ในแขนงวิชาย่อยบางแขนง(ดูข้อ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เข้าไว้ด้วยกันก็ได้ โดย
ชื่อของสาขาวิชาอาจแตกต่างออกไป ตามลักษณะของสาระความรู้ที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 
Engineering) 

๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, Instrument and 
Control System) 

๓) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน (Energy Conversion and Transportation) 
๔) กลุ่มความรู้ด้าน ระบบไฟฟ้ากําลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Electrical 

System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 

Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
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๔) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์ส่ือสารและการส่งสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าส่ือสารและเครือข่าย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 
Engineering) 

๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

 
๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 
๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
 

๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 
๔) กลุ่มความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial Engineering 

Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
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๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous Waste 

Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน (Air Pollution, Noise 

and Vibration Control) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมดนิและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์และเครื่องจักรกล 
๒) กลุ่มความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ 
๔) กลุ่มความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ 

 
 
 

๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร ่(Mining and Mine Design) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการแต่งแร่ (Mineral Processing) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ (Mine Management and Mine Economics) 

 
๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 

 
๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของวสัดุ (Nature of Materials) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 
๔ ) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ  (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 
 

๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
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๓) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and Utilities) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and Food 

Safety) 
 

๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
 
 
 
 
๙ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

๙.๑ กลยุทธ์การสอน 
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดย

แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน กระตุ้นให้
เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่าย
ในการเข้าใจหรืออาจนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและ
นอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มี
การพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากน้ี ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ 
เหล่านี้ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหามีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
 
 ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรที่เปิดดําเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผล และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่
กําหนดอย่างน้อย ๕ ด้าน (ในข้อ ๕) เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่
ต้องการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การ
สอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรมแฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา และการ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ เช่น จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเป็นทางด้านความรู้แล้ว การประเมินว่าบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เป็นส่ิงที่จําเป็น อาจารย์ผู้สอนอาจทําได้ด้วยการจําลองสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่ต้องการหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจาก
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การประเมินที่ได้รับกลับมาจากผู้ประกอบการซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม(การ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผู้จ้างงานหลังจากที่เป็นบัณฑิตจบออกไป และได้ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ว่าด้วย

เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต 
 ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษาต้องกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย

ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การประเมินจาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการน้ัน ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถีงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ 
ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตาม
หลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา 

 
๑๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

๓.๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เทียบเท่า 
๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ

คัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กําหนด 
๓.๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบข้อบังคับตามที่
สถาบันการศึกษากําหนด 
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๑๒ คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารย์ประจําต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข
ล่าสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชาที่
กําหนดให้ผู้จบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
(๒) อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
 (๓) อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี

ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
(๔) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมาเป็น

วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
(๕) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่ สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง 
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและส่ือการสอนสําเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรม
การคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ดังน้ี 

๑) มีห้องเรียนที่มี ส่ือการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสําหรับการทํา
โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน สําหรับใช้ประกอบการสอน 

๔) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และส่ิงอํา นวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 
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๕) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจํานวน
นักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่ขอเปิด
ดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ (หรือฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด) ข้อ ๑๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 
๑๔ แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๔) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
๕) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกําหนดตัวบ่งชี้หลักและ
เป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผล
การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป 

 
๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรส์  ู่การปฏิบัติ 

กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง เป็นดังนี้ 

๑) ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ้ต่างๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

๒) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คนโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ คน (โดยในจํานวนนี้ควรเป็น
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บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๑ คน) และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่กําหนดไว้ในแบบ 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๒)นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔(รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ
ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๕) แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียน
การสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อส้ินปีการศึกษา โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากล
ยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่าง
น้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/
หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗ การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อ
การเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
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เพื่อประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรองคุณวุฒิ
เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)การรับรองคุณวุฒิเพื่อ
การศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถ
ตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่
มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai 
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ 

๑) เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉล่ียระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้กําหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม 
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กําหนด 
จึงจะได้รับการเผยแพร่ 

๓) หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มี
มาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไปหรือเป็นไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๘ รายช่ือและหน่วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๑) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์   อดีตรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓๒) 
 
๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  ์ 

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร          ประธาน 
 ๒) รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        รองประธาน 
 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         รองประธาน 
 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           กรรมการ 
 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 
 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน ์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์          กรรมการ 
 ๗) ดร.นริศรา อินทรจันทร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร          กรรมการ 
 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ  ผู้แทนจากสภาวิศวกร           กรรมการ 
 ๑๐) อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล  ผู้แทนจากสภาวิศวกร           กรรมการ 
 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          กรรมการ 
 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           กรรมการ 
 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 
 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        กรรมการ 
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 ๑๖) รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย  ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         กรรมการ 
 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        กรรมการ 
 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           กรรมการ 
 ๑๙) ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           กรรมการ 
 ๒๐) ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม           กรรมการ 
 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           กรรมการ 
 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        กรรมการ 
 ๒๓) รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 
 ๒๔) อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๗) อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 
 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      ประธานอนุกรรมการ 
 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารีย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
๑๘.๔ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ๓) ผศ.ดร.เด่นชัย วรเศวต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
๑๘.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) 

๑) ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๓) ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์   มหาวิทยาลัยสยาม 
๔) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 
๕) พ.ท.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

๑๘.๖ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 
๑) รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๓) ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๖) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๘) อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพมณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๙) อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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๑๘.๗ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
๑) รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๔) ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๕) ดร.ยศพงษ ์ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๘.๘ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
๑) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๕) ดร.กําพล ทรัพยส์มบูรณ ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๗) อาจารย์พนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

๑๘.๙ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓) รศ.ศันสนยี์ สุภาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๑๘.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

๑๘.๑๑ กลุ่มสาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๑) ดร. ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย์ สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๕) อาจารย์พิชิต พูนผลวัฒนาภรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

๑๘.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
๑) ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ. อนุตร จําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๔) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
๖) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๗) ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘) ผศ.ดร.วิเชียร ปล้ืมกมล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๘.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 



                                                                                       มคอ.2 

- 141 - 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ประธานอนุกรรมการ 
๒) รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๓) อาจารย์ชัยนิกร กุลวงษ ์   มหาวิทยาลัยวงศ์เชาว์ลิตกุล 
๔) ดร. พิเนษฐ์ ศรีโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๕) อาจารย์อรรถพล กัณหเวก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

๑๘.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
๑) ผศ.ดร. พันธุ์ลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
๑๘.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
๓) ผศ. สราวุฏฐ์ วรสุมันต์   มหาวิทยาลัยสยาม 
๔) ดร. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 

๑๘.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
๑) ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓) ดร. จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๔) ดร. ศิรินทร ทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

๑๘.๑๗ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
๑) ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ําชอง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
๓) ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๔) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๕) ดร. เทวรัตน์ ทิพยวิมล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

๑๘.๑๘ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
๑) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี   มหาวิทยาลัยศิลปากร     ประธานอนุกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓) ผศ.ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๔) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศร ี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕) ดร.วนิดา วัฒนการุณ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๖) อาจารย์จุนธนี วีรเจตบดีธัช   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    หมายเหตุ เป็นสาขาที่เปิดสอนอยู่เพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 
๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ต่างๆ(ข้อ ๓.๘) 
ซึ่งแต่ละกลุ่มความรู้สามารถอาจจําแนกย่อยเป็นเนื้อหาความรู้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้
พื้นฐานในหัวข้อ ๓.๓ แสดงได้ด้วยตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

เน้ือหาความรู ้ องคค์วามรู้ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน         
(๒) กลุ่มความรู้เฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม ไฟฟ้ากําลัง / ไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส์ / ระบบวัด 
คุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตรท์ั่วไปทีเ่กี่ยวข้องกับไฟฟ้า มิได้มุ่งเน้น

สาระความรู้ในแขนงวิชาย่อยใดเป็นหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร์ในแขนงวิชาย่อยต่างๆ (ดูข้อ ๓.๘.๒ 
ถึง ๓.๘.๕) เข้าด้วยกัน ซึ่งหลักสูตรของแต่ละสถาบัน อาจมีโครงสร้างของการบูรณาการที่เน้นความรู้เฉพาะ
ในสาขาวิชาย่อยไม่เหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรู้ในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้
สามารถใช้เนื้อหาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาย่อยในแขนงที่ต้องการมุ่งเน้น เป็นแนวทางในการออกแบบ
หลักสูตรได้ 

 
๑๙.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) X    X X   
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics) X X  X  X   
วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits and Devices) 

 
X   X   X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวั ด และ เค รื่ อ งมื อ วั ดท างไฟฟ้ า  (Electrical Measurement and 
Instruments) 

X 
 

   X X   

การทําจําลอง การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม (Control System 
Modeling, Analysis and Design) 

X 
 

X   X X   

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากําลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า 
การผ ลิต  ส่ งจ่ าย  และจํ าหน่ ายท างไฟฟ้ ากํ า ลั ง  (Electrical Power 
Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X 
 

  

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   
การออกแบบ  การประมาณการ และการติดตั้ งทางไฟฟ้า (Electrical 
System 

    X X X  
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Design, Estimation and Installation)  
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 

๑๙.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) X    X X   
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics) X X  X  X   
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) X   X  X   
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร 
การส่ือสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 
สายส่งสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   
อุปกรณ์และวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   
สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 
ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X   X X X   
ก า ร ส่ื อ ส า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย (Data Communications and 

Networking) 
X    X X   

๑๙.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics waves) X X  X X X   
วัสดุศาสตร์ (เน้นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า) X X X X X X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X    X X   
วงจรรวมพื้นฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   
วงจรรวมพื้นฐานแบบดิจิตอล    X  X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก X    X X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุ่มความรู้ด้านสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   
ระบบควบคุมเชิงเส้น (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X

(๔) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 
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ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตัวนํา X   X X X   
ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน X    X X   

 
๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 

Engineering) 
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) X    X X   
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits and Devices) X   X X X   
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์(Digital Circuits and Microprocessors X     X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 
การวดั (Measurements) X X X   X   
เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร ์(Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมอื (Instrumentation) 
 

X     X X  

(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมป้อนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) X     X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หรือ X     X X  
การส่ือสารข้อมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  
ซอร์ฟแวร์ในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) X      X  
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 
๑๙.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์และเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร์ X X  X     
การออกแบบเครื่องจักรกล X X  X     
พลศาสตร์ของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า X     X   
วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟ้า X X    X   
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(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   
อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น (sensor and actuator) X X    X   
การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ 
กระบวนการผลิต    X   X  
การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   
ผลิตภัณฑ์  X  X  X X  

 
 

๑๙.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  
ภาระแบบสถิตย์ (Static loadings) X X       
ภาระแบบพลศาสตร์หรอืแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X        
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     
กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of materials X X  X X    
กระบวนการผลติ (Manufacturing process)    X   X  
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์หรือเครื่องจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X

(๒) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    
อุณหพลศาสตร ์(Thermodynamics) X  X  X    
การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) X  X  X    
การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X

 พลังงานและการเปล่ียนรูปของพลังงาน(Energy and Energy Conversion) X  X  X X X X
(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)     X    
ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) X X X      
การควบคุมระบบ (System Control) X     X   

 
๑๙.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ 

ชุดต้นกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    
ชุดส่งกําลังและเกียร์ (Driveline and transmission units) X X   X    



                                                                                       มคอ.2 

- 146 - 

ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X        
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     
โครงสร้างยานยนต์ (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต์ (Vehicle body) 
 

X X X X     

(๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 
ระบบไฟฟ้ารถยนต์ (Electrical system for vehicles); 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต ์(Air conditioning system for vehicles); 
ระบบถ่ายเทอากาศยานยนต ์(Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 
พื้นฐานพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของยานยนต์ (Fundamentals of vehicle 
dynamics) 

X X       

การวิเคราะห์การส่ันสะเทือนยานยนต์ (Ride analysis); 
การวิเคราะห์การสมดุลในขณะเข้าโค้ง (Steady state cornering analysis);

X X       

 

  ๑๙.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   
กลศาสตร์ X X       

(๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตร์ของไหล X  X      
ระบบที่เกี่ยวข้องกับดินและน้ํา X  X     X

(๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X
อุณหพลศาสตร์ X  X  X    

(๔) กลุ่มความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบที่เกี่ยวข้อง X X X   X   

 

๑๙.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X
การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X
ความปลอดภัย การยศาสตร ์และอาชีวอนามัย X X X X X X X X

(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  
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การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  
(๔) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม X   X X  X  
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  
การวิจัยดําเนินงาน X      X  
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  
การจัดการระบบซ่อมบํารุง X X X X X X X  
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม X X X X X X X X

(๖) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial Engineering 
Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X

 
๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง X X  X     
(๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพ ีหรือชลศาสตร ์ X X X X   X  
(๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานก่อสร้าง หรือ X      X  
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X  X X   X  
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนส่ง X        

 
 
 
 
๑๙.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)  X  X X X    
จลนพลศาสตร์ (Kinetics) X   X     

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี 
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กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) X  X      
การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer)   X  X    
การถ่ายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     
การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  X  X X   X  
การออกแบบถังปฏิกรณ์ (Reactor Design) X  X X   X  
การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  
ส่ิงแวดล้อม (Environment)    X X  X X

 
๑๙.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 
(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X

(๒) กลุ่มความรู้ ด้านวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous Waste 
Engineering) 
การจัดการขยะมูลฝอย 
(Solid waste management) 

X X  X X  X X

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air Pollution, Noise 
and Vibration Control) 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X
การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน (Noise and vibration 
control) 

X X  X X  X X

(๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental System and Management) 
ระบบและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X

 
๑๙.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่ 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร่ 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining and Mine 
Design)  

X X X   X X X
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การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใต้ดิน  (Underground Mining and 
MineDesign) 

X X X   X X X

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการแต่งแร่ 
การแยกแร่ด้วยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by Physical 
Separations) 

X  X X X X  X

การแยกแร่ด้วยวิธีเคม ี(Mineral Processing by Chemical Separations) X  X X X   X
(๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน (Explosive Engineering and 
Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม 
ศิลากลศาสตร์ (Rock Mechanics) X X   X     
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X      

(๕) กลุ่มความรู้ด้านจัดการและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่         
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการจัดการเหมืองแร่ (Mine Economics and 
Mine Management) 

X      X  

 
 
 
 

๑๙.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   
การเส่ือมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X

(๒) กลุ่มกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธกีารผลิตของวัสด ุ(Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุ่มการวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   
การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔) กลุ่มการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X

 
หมายเหตุ กรอบเนื้อหาความรู้นี้ สามารถใช้สําหรับสาขาวิชาต่างๆ ที่เน้นด้านวัสดุ เช่น วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเซรา
มิก วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น 
 

๑๙.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
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เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food Engineering) 

วิทยาศาสตร์การอาหาร และสมบัติของอาหาร (Food Sciences and 
Properties of Food Materials) 

X X X X    X

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) X  X  X    
กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    

(๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit Operations and 
Food Processing)  

X  X X X  X X

การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X    
ก ารวั ด แ ละก ารค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ  (Measurement and Automatic 
Control) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X
  (๓) กลุ่มความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
กลศาสตร์วัสดุ (Solid Mechanics) X X   X     
การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและต้นกําลัง (Food Machine Design 
and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    
หลักการออกแบบเครื่องจักรอย่างถูกสุขลักษณะ (Hygienic Design of 
Machinery) 

 X  X   X X

(๔) กลุ่มความรู้ด้านการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and Food Safety)
เศ รษ ฐศ าสต ร์  และสถิ ติ วิ ศ วก รรม  (Engineering Economics and 

Statistics) 
X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control in Food 
Industry) 

   X   X X

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม (Industrial 
Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X

 
๑๙.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู ้
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience)        X 

๒) กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย (Unit Operations) X X X X X   X 



                                                                                       มคอ.2 

- 151 - 

จลนพลศาสตร์ (Kinetics) X   X     
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) X  X  X    
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) 
 

X  X X X   X 

๓) กลุ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 
เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental Biotechnology)       X X 

๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 
ความปลอดภัย (Safety)        X  
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 

 
 
 


