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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

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

3. วิชาเอก 
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
140 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่  ……… 

………………วันที่............................................ 
สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ ……… ……วันที่............................................ 
เปิดสอน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา  2560   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรระบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม วศิวกร

ระบบเครือข่าย วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฝังตัว นักออกแบบขั้นตอนวิธี หรือ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  รองศาสตราจารย ์ M.Eng. (Telecommunications) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
2 นายวโิรจน์  ทวปีวรเดช  รองศาสตราจารย ์ M.Sc. (Computer Science) 

วท.บ. (การประมวลผลข้อมูลดว้ย
คอมพิวเตอร์) 

3 นายอนัตต์  เจา่สกุล       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

4 นางสาวกรชวลั  ชายผา  อาจารย ์ Ph.D (Electrical and Computer 
Engineering) 
M.S. (Electrical and Computer 
Engineering)   
B.S. (Electrical and Computer 
Engineering) 

5 นายวาธิส  ลีลาภทัร  อาจารย ์ D.Eng. (Computer Sciences) 
M.S. (Computer Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในทุกด้าน
ของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  อีกทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการแข่งขันสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อาทิเช่น ระบบอินเทอร์เน็ต, เว็บเทคโนโลยี 
ระบบโมไบล์ต่าง ๆ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ านวนมหาศาล ซึ่งมีความส าคัญและมีมูลค่าสูงมาก ถูก
จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดความต้องการที่จะสร้างความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก 

การปรับปรุงหลักสูตรนอกจากจะพิจารณาแนวโนม้ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยดีังกล่าวแล้ว ได้น า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  และแผนแม่บทสารสนเทศของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมาพิจารณา ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความรู้
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พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และ ในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน ในขณะเดียวกนัก าหนดให้ พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ข้ันสูงที่สามารถจะท างานเฉพาะ
ทาง ซึ่งถือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง อันเปน็ที่ต้องการในระดบันานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับแรงงานในกลุ่มสาขาเดียวกัน จากประเทศอ่ืนๆ 
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมปัจจุบัน ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสังคมปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะ
มี ผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น  ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศก็มีมากขึ้นไม่เว้นแม้ผู้พิการ  การผลิต
อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ 
และการใช้พลังงานอย่างไม่จ ากัด ได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น จนมีผลกระทบกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  นอกจากนี้ การรับรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีก็ได้มากข้ึนตามไปด้วย  การตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างมโนธรรมที่
ถูกต้อง  โดยได้มีการสอดแทรกประเด็นต่างๆ เข้าสู่การเรียนการสอน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลตามมาในแง่ของ 
การถ่ายเททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง จะท าให้สังคมเกิด
ความ เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไปเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่ร่วมกันมาก
ขึ้น เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน ฯลฯ  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 11 หลักสูตรได้มีการ

พัฒนาในหลายลักษณะเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  มีการเปิดวิชาใหม่เพื่อสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร  มีการปรับปรุงเนื้อหาของวิชาพื้นฐาน 
เพื่อให้รองรับกับวิชาระดับสูง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล หลักสูตรเน้นบัณฑิตมีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นของสาขาวิชาชีพในแนวกว้าง โดยให้มี
ความรู้และเข้าใจหลักการด้านฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ และหลักการ ด้านซอฟต์แวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบ ลงมือสร้าง ติดตั้ง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่าย รวมถึงการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการท างานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม   
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นมีพันธกิจใน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ซึ่งการผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย ทัง้ในด้านการผลิตบณัฑิต การวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคม  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสตูรนี ้
                   13.1.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา  ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
                   13.1.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวทิยาลัยร่วมด้วย
หรือไม่อย่างไร  

มี รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  เปิดสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป มี  7  รายวิชา 
 เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  4  รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาพืน้ฐาน  
 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  8  รายวิชา 
 เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  6  รายวิชา 
รายวิชาในหมวดเลือกเสรี  6-9 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มผีู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวชิาอื่นหรือจาก

คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ไม่มี 

 
หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของ
โลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค ์
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ (วศ.มข. 1, 
มคอ 1 วศ.คอม 4.1) 

2. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (วศ.มข. 2, มคอ 
1 วศ.คอม 4.2) 
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3. มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม (วศ.
มข. 3, มคอ 1 วศ.คอม 4.4) 

4. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วน ามาใช้ในการออกแบบ พัฒนา ส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท างาน (มคอ 1 วศ.คอม 4.8) 

5. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้ง
ประเด็น ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม (มคอ 1 วศ.คอม 4.9) 

6. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บริหารระบบสารสนเทศ
ในองค์กร และพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้ (มคอ 1 วศ.คอม 4.10,  มคอ 1 วศ.คอม 4.11, มคอ 1 
วศ.คอม 4.12) 

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วศ.มข. 4, มคอ 1 วศ.คอม 4.7) 

8. มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
สังคม อย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ (วศ.มข. 5, 
มคอ 1 วศ.คอม 4.3, มคอ 1 วศ.คอม 4.6) 

9. มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วศ.มข. 6, มคอ 1 วศ.คอม 4.5, มคอ 1 วศ.คอม 4.6) 

10.  มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ (วศ.มข. 7) 
11.  มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ (วศ.มข. 8) 
12.  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (วศ.มข. 9) 
 

2.    แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ
หลักสูตร 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบ การ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. รายงานผลการประเมนิความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑติของ
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดบัดี 
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- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไป
ปฏิบัติงานจริง 
 

1. สนับสนุนบุคลากรดา้นการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ่
อาจารย์ในหลักสูตร 

 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ  
ศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
 เป็นไปตามแนวปฏิบตัิในการเปิดรายวิชา และเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม  
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม   
ภาคการศึกษาภาคพิเศษ  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 ข้อ

ที่ 9 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่  
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม อีกทั้งนักศึกษาแรกเข้ามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารยท์ี่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ ท าหนา้ที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา 
2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้  ในวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร ์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) แต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 

2.6 งบประมาณตามแผน  
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  2,400,000   4,800,000   7,200,000   9,600,000   9,600,000  

งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

 1,074,000   1,128,000   1,184,000   1,243,000   1,306,000  

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน)  12,811,000  13,708,000  14,667,000  15,694,000  16,793,000  

รวมรายรับ 16,285,000  19,636,000  23,051,000  26,537,000  27,699,000  
 

ประมาณการายจ่าย ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบใช้สอย ตอบแทน  1,042,000   1,778,000   2,515,000   3,253,000   3,272,000  

งบวัสด ุ  781,500   1,334,000   1,886,500   2,439,500   2,454,000  

งบครุภัณฑ ์  781,500   1,334,000   1,886,500   2,439,500   2,454,000  

งบด าเนนิการ (พฒันาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

 869,000   1,482,000   2,096,000   2,711,000   2,726,000  

งบด าเนนิการ (เงนิเดือน)  12,811,000  13,708,000  14,667,000  15,694,000  16,793,000  

รวมรายจ่าย 16,285,000  19,636,000  23,051,000  26,537,000  27,699,000  

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร  =  294,850   บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน   

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบหมายเลข 5,6) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   140   หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      140 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  
1.2 กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม  
1.3 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์  

30 
12 
12 
6 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 
  เรียน 

ฝึกงาน  
เรียน 

สหกิจศึกษา  
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2.3 กลุ่มวิชาชีพ 
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
   2.5.1 วิชาสหกิจศึกษา (นับหน่วยกิต) 
   2.5.2 วิชาฝึกงาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

27 
11 
48 
18 

 
0 
1 

27 
11 
45 
15 
 
6 
1 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
  
  3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในกลุ่มตา่ง ๆ ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี ้
 (1)  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกรายวชิาต่อไปนี ้
**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV  
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 (2)  กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกรายวชิาต่อไปนี้ 

000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ                                                                                 3(3-0-6) 
 Leadership and Management  

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism  

**150 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  
**150 400 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                      3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  
 (3)  กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
**000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                                                                    3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  
*150 240 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  
   
 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า  104   หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกรายวชิาต่อไปนี้  
**150 140 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  
**150 150 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  
*158 130 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  
314 126 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  
314 127 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  
314 226 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  
314 232 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  
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) 
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 General of Physics Laboratory I  
315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  
   
 (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                         11 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกรายวชิาต่อไปนี้  
**152 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 Engineering Electronics  
**158 110 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  3(3-0-6) 

 Linear Circuit Analysis  
**158 200 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics and Linear algebra  
**158 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 

 Engineering Electronics Laboratory  
**158 290 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Workshop practice  
   
 (3) กลุ่มวิชาชีพ                                                                                 48 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในทุกรายวิชาต่อไปนี้ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
หรือต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 158 495 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา 
158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
**158 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  
**158 132 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  
**158 212 วงจร สัญญาณ และ ระบบ   3(3-0-6) 

 Circuits Signals and Systems  
**158 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Digital Logic Design  
**158 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) 

 Digital Logic Design Laboratory  
**158 230 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   3(3-0-6) 

 Data Structures and Algorithms  
*158 300 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 

 Stochastic Processes and Modeling  
**158 301 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 

 Theory of Computation  
**158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน  3(3-0-6) 
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 Microprocessors and Interfacing  
**158 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน   1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
**158 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 Computer Architecture  
**158 330 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 

 Database Systems  
**158 331 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

 Operating Systems  
**158 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 Software Enginnering  
**158 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Networks  
**158 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 

 Computer Networks Laboratory  
**158 342 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 

 Principles of Digital Communication and Modeling  
**158 343 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง  1(0-3-2) 

 Principles of Digital Communications and Modeling Laboratory  
**158 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Engineering  
**158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Pre-Project  
**158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 

 Computer Engineering Project  
      (4) กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

 นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวชิาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง อย่าง
น้อย 18 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มวิชา
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ต้องเลอืกเรียนและสอบผ่านรายวชิาตอ่ไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
*158 270 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(3-0-6) 

 Assembly Programming  
*158 350 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 Machine Learning 
**158 351 การประมวลผลภาพเชงิดิจิทลั  3(2-3-5) 

 Digital Image Processing 
**158 352 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6) 

 Computer Animation 
**158 353 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
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 Game Theory and Engineering Applications 
*158 354 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Geometry of Images  
**158 360 การออกแบบระบบดิจิทลัขั้นสงูด้วยภาษาวีเอชดีแอล  3(3-0-6) 

 Advanced Digital System Design with VHDL   
**158 361 การการออกแบบดิจิทัลประยุกต์  3(3-0-6) 

 Applied Digital Design  
**158 362 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  1(0-3-2) 

 Applied Digital Design Laboratory  
*158 363 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(3-0-6) 

 Internet of Things  
*158 364 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ CMOS 3(3-0-6) 

 CMOS Digital Integrated Circuit Design  
*158 365 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Nanoelectronics for Computer Engineers  
*158 366 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 

 Biomedical Devices and Sensors  
**158 370 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส  3(2-3-5) 

 XML and Web Services  
**158 371 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย  3(2-3-6) 

 Wireless Devices Programming  
**158 372 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพีย ู 3(3-0-6) 

 Multi-core and GPU Programming  
**158 373 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) 

 Video Game Design  
**158 380 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration  
**158 450 วิทยาการรหัสลบั 3(3-0-6) 

 Cryptography 
**158 451 การคณนาควอนตัม  3(3-0-6) 

 Quantum Computation  
**158 460 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-3-5) 

 Microcontrollers 
*158 461 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง                                                                         3(3-0-6) 

 Advanced Microcontrollers 
**158 462 ระบบฝงัตัว                                                                                         3(3-0-6) 

 Embedded Systems  
   

*158 463 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) 
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 Processor Design  
**158 469 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Hardware 
**158 470 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                                                                       3(3-0-6) 

 Computer Systems Engineering 
**158 471 การจัดการและการใช้ฐานข้อมลู  3(2-3-5) 

 Database Management and Implementation 
**158 472 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 Human-Computer interaction 
*158 473 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 

 Data Science and Big Data Analytics 
**158 479 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Software 
**158 480 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  3(3-0-6) 

 Internetworking 
**158 481 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 Computer Security 
**158 482 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) 

 Wireless Communications 
**158 483 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  3(3-0-6) 

 Wireless Personal Area Networks 
*158 484 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Computer Networks  
*158 485 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 

 Cloud Computing  
**158 489 หัวข้อพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Special Topic Telecommunications and Computer Networks 
      วิชาชีพเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
โดยสามารถน าหน่วยกิตมานับรวมในกลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
*150 390 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3 (3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  
**152 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) 

 Programmable Logic Controller 
**152 313 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) 

 Introduction to Robotics 
**154 340 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economic 
**154 413 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
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 Engineering Management  
       (5) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 0 หรือ 6 หน่วยกิต 

            นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมี
สถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการศึกษาใน
ระดับ S (Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้ 
**158 399 การฝึกงาน                                                             1 หน่วยกิต   

 Practical Training                                                                        (ไม่นบัหน่วยกติ) 
            และสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชาต่อไปนี้ 
**158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          6 หน่วยกิต 

 Cooperative Education in Computer Engineering 
 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษา
อื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าเป็น
การลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

หมายเหตุ  :  *    หมายถึง  รายวิชาเปิดใหม่ 
                **   หมายถึง  รายวิชาปรับปรุง 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาในหลักสูตร ก าหนดไวด้ังนี้ 
000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง วิชาของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
050 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสถาบนัภาษา 
15x xxx   ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
   ตัวเลขตัวที่ 3  หมายถึง  ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  เลข 0  หมายถึง  สาขาวิศวกรรมทั่วไป 
  เลข 1  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
  เลข 2  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  เลข 3  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
  เลข 4  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  เลข 5  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  เลข 6  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  เลข 7  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
  เลข 8  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
314 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง  วิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
315 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง  วิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟสิิกส์ 
158 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
158 xxx   ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง  ระดับขั้นของชัน้ปีในการศึกษา 
  เลข 1 หมายถึง วิชาที่ท าการสอนในชัน้ปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง วิชาที่ท าการสอนในชัน้ปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง วิชาที่ท าการสอนในชัน้ปีที่ 3 
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  เลข 4 หมายถึง วิชาที่ท าการสอนในชัน้ปีที่ 4 
158 xxx   ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาตา่ง ๆ ของภาควชิา  
  เลข 0  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
  เลข 1  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
  เลข 2  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับด้านฮาร์ดแวร์ 
  เลข 3  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับด้านซอฟต์แวร ์
  เลข 4  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 
    และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  เลข 5  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณ 
  เลข 6  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกด้านฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนกิส์ 
  เลข 7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกด้านซอฟต์แวร์ 
  เลข 8  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 
    และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  เลข 9  หมายถึง  หมวดวิชางานโครงการ วิชาสัมมนา และ วิชาการฝึกงาน 
158 xxx   ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึง  ล าดบัวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 

 3.1.4   แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  
150 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  
150 140 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  
158 130 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  
314 126 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  
315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 

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

 Fundamentals of Physics Laboratory I  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  20 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
000 145    ภาวะผูน้ าและการจัดการ                                                                                 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  
158 110 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear Circuit Analysis  
158 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  
158 132 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  
314 127 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 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  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  40 

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

 English III  
150 240 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  
152 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 

 Engineering Electronics  
158 200 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics and Linear algebra  
158 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 

 Engineering Electronics Laboratory  
158 230 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   3(3-0-6) 

 Data Structures and Algorithms  
158 290 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Workshop practice  
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314 226 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  60 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  
150 150 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  
158 212 วงจร สัญญาณ และ ระบบ   3(3-0-6) 

 Circuits Signals and Systems  
158 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Digtal Logic Design  
158 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) 

 Digital Logic Design Laboratory  
314 232 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  79 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
158 300 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 

 Stochastic Processes and Modeling  
158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6) 

 Microprocessors and Interfacing  
158 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
158 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Architecture  
158 330 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

 Database Systems  
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158 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Networks  

158 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 
 Computer Networks Laboratory  

158 xxx วิชาชีพเลือกเรียน 3  
 Technical Elective  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  99 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
150 410    การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  
158 301 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 

 Theory of Computation  
158 331 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

 Operating Systems  
158 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 Software Enginnering  
158 342 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 

 Principles of Digital Communication and Modeling  
158 343 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง  1(0-3-2) 

 Principles of Digital Communications and Modeling Laboratory  
158 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Engineering  
158 xxx วิชาชีพเลือกเรียน 3  

 Technical Elective  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  119 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ  หน่วยกิต 
158 399 การฝึกงาน 1   

 Practical Training (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  0 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  119 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 (ส าหรับนักศึกษาที่ไมไ่ด้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 
158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 

 Computer Engineering  Pre-Project  
158 xxx วิชาชีพเลือกเรียน 9  

 Technical Electives  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  129 

  
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  (ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 
158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  6 

 Cooperative Education in Computer Engineering  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  125 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  (ส าหรับนักศึกษาที่ไมไ่ด้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 
158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 

 Computer Engineering Project  
158 xxx วิชาชีพเลือกเรียน 3  

 Technical Elective  
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6  

 Free Electives  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  11 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  140 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  (ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 
158 xxx วิชาชีพเลือกเรียน 9  

 Technical Electives  
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6  

 Free Electives  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  140 

 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่ม ี  
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 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ใน
ชีวิตประจ าวนัและในการเรียน 
           Development of reading, writing, speaking, and listening skills 
for use in every-day life and learning. 

 

   
**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101  
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ใน

ชีวิตประจ าวนัและในการเรียนในระดับทีสู่งขึ้นจากที่เรียนในวชิา 000 101 
           Development of reading, writing, speaking, and listening skills 
for use in every-day life and learning at a higher level than the 
course 000 101. 

 

   
**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
 English III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102  
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ใน

ชีวิตประจ าวนัการเรียน และ อาชีพ 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and 
discussing in every-day life, learning, and occupation. 

 

   
*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103  
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ใน

ชีวิตประจ าวนั การเรียน และ อาชีพ ในระดับทีสู่งขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103 
           Development of reading, writing, speaking, listening, 
presenting, and discussing in every-day life, learning, and occupation 
at a higher level than the course 000 103. 

 

   
000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาท

ผู้น า การสรา้งทีมงานและการท างานเปน็ทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การ
จัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการ  การเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าและการจัดการ 
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  Concepts and theories of leadership, personalities, 
characteristics and roles of leadership, team building and team 
working, principle and  theories of management, self management,  
crisis management, change management, conflict management, 
strategic management, development of leadership and  
management. 

 

   
**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Muticulturalism  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรมตะวันตก 

วัฒนธรรมตะวนัออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย และวฒันธรรมอีสาน การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมกับวิถีชีวติ 

 

 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, 
ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social changes and 
globalization and their impact on culture and culture in way of life. 

 

   
**000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูล

และความรู้ การให้เหตุผล  การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์  การ
ประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับการ
แก้ปัญหา 

 

          Principle, concept and process of creative thinking, information 
and knowledge seeking, reasoning, thinking and decision making, 
develop and techniques of creative thinking,  application of 
mathematic scientific and social thinking for problem solving. 

 

   
**150 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  ลักษณะพื้นฐานของการท างาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การ

เรียนรู้จากระบบ e-Learning การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
ทักษะการเรียนรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการขั้นแนะน า ด้านระบบ
บริหารจัดการคุณภาพในองค์กร หลักพื้นฐานด้านความปลอดภัย ทักษะด้านการ
ถาม และจดบันทึก ทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการปรับปรุงงาน 
ทักษะการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น ทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน 
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ทักษะการออกแบบ และแข่งขันด้านวิศวกรรม  
  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, principles of safety, 
Asking question skill learning, Noting skill learning, Creative thinking 
and development skill, Improvement skill, Introduction to 
construction and management, Reporting skill, Presentation skill, 
Basic engineering design skill and competition. 

 

   
**150 140 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Workshop Practice  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติการในโรงงาน  หลักการเบื้องต้นและ

ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ การด าเนินงานการตัดเฉือน  การ
เชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส การปรับแต่ง การด าเนินงานทางไฟฟ้าพื้นฐาน 

 

  Safety in workshop practice, principles and practice of various 
tools and Machines, machining operation, arc welding, gas welding,  
bench work,  basic electrical operation 

 

   
**150 150 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่ม ี  
  ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้

ขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบ พื้นฐานการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 

 

  Lettering, freehand sketches, orthographic projection, 
orthographic drawing, dimensioning and tolerancing, sections, pictorial 
drawing, auxiliary view and development, detail and assembly 
drawing, basic computer-aided drawing.         

 

   
*150 240 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพ

ของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี หลักการพัฒนา
สร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้าง
แรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้าง
ทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   หลักมนุษย
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สัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  การสร้างเสริมภาวะผู้น า  หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการท างาน  หลักในการ
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  และเคล็ดลับสู่
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ  องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและ
หลักการให้บริการที่เป็นเลิศ  องค์ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแผนธุรกิจ  การ
วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ  การวางแผนด้านการตลาด  การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละด้าน 
 

  Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of 
one’s own potential, characteristics and spirit of good entrepreneurs, 
principles for the development and enhancement of good value in 
working and being good entrepreneurs, internal self-motivation and 
self-confidence, principle for reinforcing attitudes and positive 
thinking to improve work performance, principles of human relation 
and teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 
work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 
responsibility (CSR), development of creative and innovation skills, 
creation of new business ideas and opportunities and tips for 
entrepreneurial success, basic knowledge in business operations and 
principles of service excellence, basics in business plan writing, 
business strategy plan, marketing. 

 

   
*150 390 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง แนวนโยบาย การวางแผน 

และการพัฒนาโครงการ การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการใช้การขนส่ง
ทางราง การบริหารโครงการในระบบขนส่งทางราง โครงสร้างทางรถไฟ ขบวน
รถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้า
ภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การก่อสร้างงานโยธา การเดิน
รถ การบริหารการซ่อมบ ารุง การด าเนินธุรกิจในระบบขนส่งทางราง และรถไฟ
ความเร็วสูง 

 

 History and evolution of rail transport system, policy planning 
and project development, forecast of travel demand and using rail 
transport, project management in rail transport system, railway track 
structure, bogies and motive power, railway station, railway 
electrification system, electrical system in rolling stock, signaling 
system and communication, civil construction, railway operation, 
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maintenance management, business operation in rail transport 
system and high speed train. 

   
**150 400 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                      3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  จรรยาบรรณในการท างาน บทบาทของบัณฑิตกับการพัฒนาประเทศ 

ลักษณะงานและขอบเขตงานของอาชีพต่าง ๆ กฎหมายและความปลอดภัยในการ
ท างาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน  การบริหารองค์กรตาม
มาตรฐานสากล การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และความเป็นผู้น า การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา และการ
เตรียมพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพ 

 

  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, critical and creative thinking, change 
management for sustainable development, organization management 
by international standard, continuing self-development, writing of 
curriculum vitae and application letter, preparation for practiced 
training and cooperative education and preparation for application of 
professional  license. 

 

   
**152 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Engineering Electronics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  152 202  หรือ 158 110 หรือ 192 202 หรือ 198 210  
 อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า คุณลักษณะของอุปกรณ์เก่ียวกับความสัมพันธ์

กระแส-แรงดันและความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ มอสทรานซสิเตอร์ ซีมอส และไบซีมอส 
วงจรขยายออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหลง่จ่ายไฟฟ้า หลักการของ
วงจรออสซิลเลเตอร์และมัลติไวเบรเตอร์ 

 

 Semiconductor devices, current-voltage and frequency 
characteristics, analysis and design of diode circuits, analysis and 
design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational 
amplifier and its applications, power supply module, principles of 
oscillator circuits, and multivibrators circuits. 

 

   
**152 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได ้ 3(3-0-6) 
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 Programmable Logic Controller  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  152 242 หรือ 158 200 หรือ 192 242 หรือ 198 200  
  ฮาร์ดแวร์ของพีแอลซี หลักการท างานของพีแอลซี ค าสั่งในพีแอลซี 

เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอ่านโปรแกรม  
การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

 

  Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC operations, 
programming techniques reading techniques, error diagnostics. 

 

  
 

 

**152 313 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Robotics  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 111  
  วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะน า จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัวขับเคลื่อน

ของหุ่นยนต์ พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ 
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารและควบคุมของ
หุ่นยนต์ 

 

  Introduction to robotics, robot kinematics, robot actuators, 
basic electronics for robots, robot sensors, computer graphics 
modelling for  
robots, robot communication and control. 

 

   
**154 340 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economic  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  นิยามต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและค่าเทียบเท่า 

วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การประเมินการทดแทน  
การประมาณต้นทุน  ต้นทุนมาตรฐาน  ค่าเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได้  
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 

  Definition of economic terms, money-time relationships and 
equivalence, methods of comparison, break-even analysis, evaluation 
of replacement, cost estimation, standard cost, depreciation, 
estimating income tax consequences, risk and uncertainty 

 

   
**154 413 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  

 
 แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม    การจ าลองแบบการตัดสินใจและ
แขนงการตัดสินใจ  การจ าลองแบบด้วยสมการถดถอย  การจ าลองแบบการ
ควบคุมวัสดุคงคลัง  การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์  การจ าลองแบบก าหนดการ
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เชิงเส้นตรงด้วยคอมพิวเตอร์  ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม  ก าหนดการเชิงเป้าหมาย
และก าหนดการเชิงไม่เป็นเส้นตรง  การจ าลองแบบโครงข่ายงาน  การจัดการ
โครงการ  การจ าลองแบบซิมมูเลชั่น  และการวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ 

 

 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. 

 

   
**158 110 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Circuit Analysis  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่ม ี  
  คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าประเภทเชิงเส้น ทฤษฎี

พื้นฐานต่างๆของวงจรไฟฟ้า รูปแบบเมตริกซ์ของการวิเคราะห์ปม รูปแบบเมตริกซ์
ของการวิเคราะห์วงวน ผลตอบสนองสภาวะเร่ิมต้นและสภาวะคงตัวของวงจรอารซ์ี
และวงจรอาร์แอล เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์ แอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์วงจร
กระแสสลับเฟสเดียว ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน ก าลังไฟฟ้า
ปรากฏ ก าลังไฟฟ้าจริง ก าลังไฟฟ้าปฏิกิริยา 

 

  Circuit properties, Linear circuit elements, Basic circuit theorems, 
Matrix form of node analysis, Matrix form of mesh analysis, Transient and 
Steady-state responses of RC and RL circuits, Phasor, Impedance, 
Admittance, 1-phase AC circuit  analysis, Power factor, Complex power, 
Apparent Power, Real power, Reactive power. 

 

   
*158 130 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
 Fundamentals of Computer Programming   
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่ม ี   
  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ในอดีตถึงปัจจุบัน 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและระเบียบวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม ผังงานโปรแกรม การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม 
การติดตามและแก้ไขโปรแกรม ลักษณะการเขียนโปรแกรมที่ดี การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การน าเข้าและส่งออก
ข้อมูล ไลบรารี โครงสร้างควบคุมการเลือกท าและการท าซ้ า ฟังก์ชัน การเรียกซ้ า 
ลิสต์หรือแถวล าดับ แฟ้มข้อมูล แนะน าการโปรแกรมเชิงวัตถุและคลาส 

 

  Computer concepts: components of a computer system and 
interactions among them, past and current computer languages; 
Electronic data processing concepts; Program design and 
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development methodology: program flowchart, Integrated 
Development Environment (IDE) usage, tracing and debugging codes, 
good programming styles; High level language programming: high 
level language programming fundamental, data input and output, 
library, control structures (selection and iteration), function, recursion, 
list or array, file, and introduction to object oriented programming 
and class. 

   
**158 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 130 หรือ 198 110  
  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักมูลของภาษาโปรแกรม การ

ควบคุมสายงานและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการสิ่ง
ผิดปกติและการเก็บขยะ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การรับทอด ล าดับชั้นของ
ชั้น ภาวะพหุสัณฐาน  การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ การเขียน
โปรแกรมภาวะพร้อมกัน การเรียกใช้เอพีไอ  

 

  Designing computer programs, programming language 
fundamentals, flow control and data structures, object-oriented 
programming, exception handling and garbage collection, logic 
programming, inheritance, class hierarchy, polymorphism, event-
driven handler programming, concurrent programming, using APIs  

 

   
**158 132 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 1(0-3-2) 
 Advanced Computer Programming Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 131 หรือ 198 130  
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชา 158 131 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ข้ันสูง หลักมูลของภาษาโปรแกรม การควบคุมสายงานและโครงสร้าง
ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการสิ่งผิดปกติและการเก็บขยะ การ
เขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การรับทอด ล าดับชั้นของชั้น ภาวะพหุสัณฐาน  การ
เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมภาวะพร้อมกัน การ
เรียกใช้เอพีไอ 

 

  Experiments covering materials taught in 158 131 advanced 
computer programming, programming language fundamentals, flow 
control and data structures, object-oriented programming, exception 
handling and garbage collection, logic programming, inheritance, class 
hierarchy, polymorphism, event-driven handler programming, 
concurrent programming, using APIs 

 

   
**158 200 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
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 Discrete Mathematics and Linear Algebra  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 126  
  สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 

ตรรกศาสตร์ แคลคูลัสเชิงประพจน์  แคลคูลัสภาคแสดง วิธีการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ พื้นฐานการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ ต้นไม้ ทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น 

 

  Basic mathematical notions; sets; relations; functions; logic: 
propositional calculus, predicate calculus; methods of proof; basic of 
counting; recurence relation; graph; tree; basic of number theory. 

 

   
**158 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
 Engineering Electronics Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 152 241 หรือ 198 213  
  ไดโอดและวงจรเรคติไฟเออร์ วงจรควบคุมแรงดัน การใช้ทรานซิสเตอร์

แบบไบโพลาร์จังก์ชันเป็นสวิทช์ วงจรไบอัส วงจรขยายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟค วงจรขยายที่ใช้ออบแอมป์ และการ
ประยุกต์ใช้งานของออบแอมป์ 

 

  Diodes and rectifiers, voltage regulators, bipolar-junction 
transistors as switches, biasing circuits, amplifiers using transistors, 
amplifiers using field-effect transistors, amplifiers using op-amps, and 
op-amp applications 

 

   
**158 212 วงจร สัญญาณ และระบบ 3(3-0-6) 
 Circuits Signal and Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 110  หรือ 198 210  
  สัญญาณและระบบขั้นแนะน า ระบบเวลายืนยงเชิงเส้น สังวัตนาการ การ

แปลงลาปลาซ การแปลงแซด วงจรสองทาง การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ของสัญญาณ
และระบบเชิงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการสุ่ม 

 

  Introduction to signals and systems, linear time-invariant 
systems, convolution, Laplace transform, the z-transform, two port 
circuits,  Fourier analysis of discrete and continuous time signals and 
systems, sampling theorem 

 

   
**158 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Logic Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 110  หรือ 198 210 

                            หรือ 152 202 หรือ 192 202 
 

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการสลับขั้นพื้นฐาน วงจรตรรกะเชิงการ
จัด การออกแบบแบบแยกส่วนวงจรเชิงการจัด ส่วนย่อยหน่วยความจ า วงจร
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ตรรกะเชิงล าดับ การออกแบบระบบดิจิทัล ความเข้าใจและการวิเคราะห์ประเภท
ของวงจรขั้นพื้นฐานและเครือข่ายไฟฟ้าในงานอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

  Computer arithmetic, basic switching theory, combinational 
logic circuits, modular design of combinational circuits, memory 
elements, sequential logic circuits, digital systems design, 
understanding and analysis of the basic types of circuits and 
electrical networks as used in electronics, communications and 
power applications  

 

   
**158 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 1(0-3-2) 
 Digital Logic Design Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 220 หรือ 198 220  
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชา 158 220 การออกแบบเชิงตรรกะ

ดิจิทัล ประสบการณ์เชิงปฏิบัติการในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์เชิงดิจิทัลโดยใช้
วงจรเกตเชิงตรรกะและวงจรรวม ปฏิบัติจริงในการสร้าง ทดสอบ และการพัฒนา
วงจรตรรกะเชิงการจัด และเชิงล าดับ 

 

  Experiments covering materials taught in 158 220 digital logic 
design. hands-on experience in using digital electronics by way of 
logic gates and integrated circuits, practical construction, testing and 
implementation of combinational and sequential logic circuits   

 

   
**158 230 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Data Structures and Algorithms  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 130 หรือ 198 110  
  คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การแก้สมการการเวียนเกิด 

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับโครงสร้างแบบรายการ แบบ
กองซ้อน และแบบคิว โครงสร้างรูปต้นไม้ เทคนิคแบบแฮช คิวล าดับความส าคัญ 
การเรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟ 

 

  Arithmatic algorithm analysis, recurrence equations and 
solving method, data structures and analysis of algorithm for lists, 
stacks, and queues structures, tree structures, hashing technique, 
priority queues, sorting, graph algorithms 

 

   
*158 270 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(3-0-6) 
 Assembly programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 131 และ 158 200  

                           หรือ 198 130 และ 198 200 
 

 ทบทวนระบบตัวเลขฐานสอง, แนะน าสถาปัตยกรรม x86, เครื่องมือ  
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พัฒนาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี x86, ชุดค าสั่ง x86, การเรียกใช้โปรแกรมระบบ, 
วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจ า 

 Review of binary number system, introduction to X86 
architecture, X86 assembly language developing tools, X86 
instruction set, system calls, addressing modes. 

 

   
**158 290 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Workshop Practice  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ฝึกปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิ

เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนา ระบบเครือข่าย วงจรไฟฟ้าและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 

  Laboratories on computer engineering tools, such as, 
operating systems, software development, networking and electrical 
and electronics circuits  

 

   
*158 300 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 200 หรือ 198 200  
  แนะน าความน่าจะเป็นและแบบจ าลอง ตัวแปรสุ่มวิยุตและการจ าลอง ตัว

แปรสุ่มต่อเนื่องและการจ าลอง ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมด้วยโปรแกรม ทวิตัวแปร
ของตัวแปรสุ่มและโปรแกรม เวกเตอร์สุ่ม กระบวนการสโทแคสติกและการจ าลอง 
ลูกโซ่มาร์คอฟด้วยโปรแกรม สถิติ คิวและแบบจ าลอง 

 

  Introduction to probability and modeling, discrete random 
variables and simulation, continuous random variables and 
simulation, cumulative distribution functions with programming, 
bivariate random variables with programming, random vectors, 
stochastic processes and simulation, Markov chains with 
programming, statistics, queueing and modeling.   

 

   
**158 301 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 130 หรือ 198 110  
  ทฤษฎีการค านวณ พื้นฐาน แบบจ าลองของการค านวณ ออโตมาตา

สถานะจ ากัด และ ออโตมาตาแบบกดลง นิพจน์ปกติ แคลคูลัสภาคแสดง ทฤษฎี
ภาษารูปนัย การสร้างไวยากรณ์ ตัวรู้จ า ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องและไวยากรณ์ 
ภาวะค านวณได้ ฟังก์ชันเวียนเกิด เครื่องทัวริง 
 

 

  Theory of computation basics, model of computation finite  
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state automata and pushdown automata, regular expressions, 
predicate calculus, formal language theory grammatical construction, 
recognizers, relationships between machines and grammars, 
computability, recursive functions, Turing machines 

   
**158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6) 
 Microprocessors and Interfacing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 220 หรือ 198 220  
  สถาปัตยกรรมชุดค าสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์  สถาปัตยกรรมของ

ไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบหน่วยความจ าและการเชื่อมต่อ แบบการก าหนดที่อยู่
ของหน่วยความจ า กลไกการขัดจังหวะและการจัดการ การต่อประสานอุปกรณ์
รับเข้าและส่งออก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบ 

 

  Microprocessor instruction set architecture, microprocessor 
architecture, memory system and interfacing, memory addressing 
modes, interrupt mechanism and handling, input and output device 
interfacing, peripheral interfacing 

 

   
**158 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 1(0-3-2) 
 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 320 หรือ 198 320  
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชา 158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ

ต่อประสาน 
 

  Experiments covering materials taught in 158 320 
Microprocessors and Interfacing 

 

   
**158 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Architecture  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 220 หรือ 198 220  
  ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป หลักมูลของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบ ของหน่วยประมวลผลกลาง เส้นทางข้อมูล สถาปัตยกรรมไพพ์ไลน์ 
ล าดับชั้นของหน่วยความจ า การวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

 

  History and overview, fundamentals of computer 
architecture, organization of the CPU, datapath, pipeline architecture, 
memory hierarchy, computer performance measurement and 
comparison 

 

   
**158 330 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 230 หรือ 198 232  



มคอ.2 

- 32 - 
 

  แนวคิดพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลในองค์กร แบบจ าลอง
ข้อมูลที่ใช้แบบจ าลองความสัมพันธ์แบบ เอนทิตี แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
เอสคิวแอลขั้นแนะน า การขึ้นต่อกันเชิงฟังก์ชันและการท าให้เป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีการออกแบบและการขึ้นต่อกันของ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หน่วยเก็บระเบียน     และการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลหลัก 
โครงสร้างดัชนีของแฟ้มข้อมูล ภาษาแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลข้อ
ค าถาม และการท าให้การประมวลผลข้อค าถามเหมาะสม รายการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมภาวะพร้อมกันและการกู้ฐานข้อมูล 

 

  Basic concepts of database, database in organization, data 
modeling using the entity-relationship model, relational data model, 
introduction to SQL, functional dependencies and normalization for 
relational database, relational database design algorithms and 
dependencies, record storage and primary file organization, index 
structure of files, relational calculus languages, query processing and 
optimization, transactions, concurrency control and database 
recovery 

 

   
**158 331 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 230 หรือ 198 232  
  หลักการออกแบบ การจัดการหน่วยความจ า ภาวะพร้อมกัน การจัดการ

อุปกรณ์ การจัดตาราง และการเลือกจ่ายงาน ความมั่นคงและการป้องกัน ระบบ
แฟ้มข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 

  Design principles, memory management, concurrency, device 
management, scheduling and dispatch, security and protection, file 
systems, system performance evaluation 

 

   
**158 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 131 หรือ 198 130  
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือที่

ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การก าหนดความต้องการและข้อก าหนดของ
ซอฟต์แวร์ การแปลภาษา การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การทดสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ ความ
ทนทานต่อข้อผิดพลาดของซอฟท์แวร์ พัฒนาการซอฟท์แวร์ จรรยาบรรณ
วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

 

  Introduction to software engineering, software processes, 
software tools and environments, software requirements and 
specifications, language translation, software design, software project 
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management, software testing and validation, software fault 
tolerance, software evolution, software engineering ethic 

   
**158 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 230 หรือ 198 232  
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า ชั้นกายภาพ ชั้นการเชื่อมโยง

ข้อมูล ชั้นเครือข่าย ชั้นน าส่งข้อมูล ชั้นการประยุกต์ การรักษาความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่ายขั้นแนะน า 

 

  Introduction to computer networks, the physical layer, the 
data link layer, the network layer, the transport layer, the application 
layer, introduction to network security 

 

   
**158 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Networks Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 340 หรือ 198 340  
  การติดตั้งเร้าเตอร์และระบบปฏิบัติการเครือข่ายเบื้องต้น ระบบแลนแบบ

เสทือน การเชื่อมต่อแบบ RS-232 โปรโตคอลเออาพี บริดจ์แบบโปร่งใส 
โปรโตคอลต้นไม้ทอดข้าม อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เร้าติ้งแบบสแตกติก และไดนา
มิก โปรโตคอลทีซีพี 

 

  Basic cisco IOS and router configuration, virtual LANs, RS-
232C, ARP, transparent bridges, spanning tree protocol, internet 
protocol (IP), static and dynamic routing protocols, transmission 
control protocol (TCP) 

 

   
**158 342 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
 Principles of Digital Communication and Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 300 หรือ 198 300  
  องค์ประกอบของระบบการสื่อสารดิจิทัลและแบบจ าลอง ทบทวน

สัญญาณและระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวความคิดพื้นฐานของ
กระบวนการสุ่มและการจ าลองคอมพิวเตอร์ แหล่งก าเนิดสารสนเทศและการ
เข้ารหัสแหล่งก าเนิดด้วยขั้นตอนวิธี การส่งดิจิทัลผ่านช่องสัญญาณเพิ่มการรบกวน
แบบไวท์เกาส์และการจ าลองคอมพิวเตอร์ การส่งดิจิทัลผ่านช่องสัญญาณแบนด์
ลิมิตและการจ าลองคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สายและการจ าลองคอมพิวเตอร์ 

 

  Elements of digital communication system and modeling, 
review of signal and systems with computer programming, basic 
concepts of random processes and computer simulation, information 
sources and source coding with algorithms, digital transmission  
through the additive white Gaussian noise channel and computer 
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simulation, digital transmission  through bandlimited channel and 
computer simulation, wireless communications and computer 
simulation. 

   
**158 343 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง 1(0-3-2) 
 Principles of Digital Communications and Modeling Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 342 หรือ 198 342  
  การบีบอัดข้อมูลไม่สูญเสียด้วยขั้นตอนวิธี การแบ่งนับที่เหมาะสมด้วย

โปรแกรม พลวัตของการกล้ าแบบเดลต้า การส่งดิจิทัลแบบฐานสองและการจ าลอง 
การส่งดิจิทัลแบบหลายระดับแอมพลิจูดและมิติและการจ าลอง แผนภาพตา การ
ส่งดิจิทัลผ่านช่องสัญญาณแบนด์ลิมิตเพิ่มสัญญาณรบกวนเกาส์เซียนไวท์และการ
จ าลอง ระบบการส่งดิจิทัลฐานสองแบบแถบความถี่ผ่าน ระบบการส่งแบบคิวพีเอ็ส
เค การสื่อสารไร้สาย 

 

  Lossless data compression with algorithm, optimal 
quantization with programming, dynamical of delta modulation, 
binary digital transmission and simulation, multi amplitude and 
dimension digital transmission and simulation, eye diagram, digital 
transmission through bandlimited additive white Gaussian noise 
channels and simulation, systems of binary digital bandpass 
transmission, systems of QPSK transmission, wireless communications. 

 

   
*158 350 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3(3-0-6) 
 Machine Learning  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  มูลฐานของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทชีวภาพและ

โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและแบบไม่มีผู้สอน โครงข่ายการ
เรียนรู้ชั้นเดียว โครงข่ายการเรียนรู้หลายชั้น โครงข่ายรากฐานแบบออกจาก
ศูนย์กลาง โครงข่ายการจัดระเบียบตนเอง โครงข่ายฮอพฟิลด์และแฮมมิง  และ 
การประยุกต์ใช้งานโครงข่าย 

 

  Fundamentals of artificial neural networks, biological neural 
networks and artificial neural networks, supervised and unsupervised 
learning, single layer perceptron networks, multilayer perceptron 
networks, radial basis networks, self-organizing networks, Hopfield 
and Hamming network, applications of artificial neural networks. 

 

   
**158 351 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Image Processing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  158 212 หรือ 198 215  
  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั้นแนะน า  หลักมูลภาพเชิงดิจิทัล  การ  
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ปรับปรุงภาพในพิสัย เชิงพื้นที่  การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี่ การซ่อมคืนสภาพ
ภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ  การแบ่งส่วนภาพ และการ
ประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน 

  Introduction to digital image processing, digital image 
fundamentals, image enhancement in the spatial domain, image 
enhancement in the frequency domain, image restoration, color 
image processing, image compression, image segmentation and 
morphological image processing 

 

   
**158 352 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 
 Computer Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 130 หรือ 198 110  
  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น ภูมิหลัง และประวัติศาสตร์ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
สามมิติ การออกแบบ  การวางแบบ  การสร้างบทภาพ เครื่องมือในการพัฒนา 
การท าภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสร้างตัวแบบ  การ
ใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ การสร้างเทคนิคพิเศษ การจัดองค์ประกอบ การตัดต่อ การ
ตรวจวิเคราะห์ 

 

  Introduction to 3D computer animation background and 
history, computer animation software, 3D computer animation 
production pipeline, pre-production phase design, layout, 
storyboarding, development tools, production phase animation, 
character design, lighting, modeling, rendering, texturing, visual 
effects, post-production phase compositing, editing, scanning 

 

   
**158 353 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Game Theory and Engineering Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 200 หรือ 198 200  
  ทฤษฎีเกม การคิดวางแผนกลยุทธ์  และการน าไปใช้งานในด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐาน และสัญลักษณ์ในทฤษฎีเกม การตระหนักและสามารถ
จ าลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เกมรูปแบบครอบคลุม และเกมรูปแบบครอบคลุม 
จุดดุลยภาพแนช จุดดุลยภาพเกมย่อย จุดดุลยภาพเบเสี่ยน การต่อรองราคาและ
การน าทฤษฎีเกมไปใช้งาน 

 

  Introduction to game theory, strategic thinking and their 
applications in engineering, foundation and notation of game theory, 
recognizing and modeling strategic situation, extensive form and 
strategic form game, Nash equilibrium, subgame-perfect equilibrium, 
Bayesian equilibrium, bargaining and applications of game 

 

*158 354 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
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 Numerical Geometry of Images  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 200 หรือ 198 200  
 แนะน าเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์ พื้นฐานเรขาคณิตเชิง

อนุพันธ์ วิวัฒนาการเส้นโค้งและพื้นผิว วิธีเซตระดับ สัณฐานวิทยาเชิงคณิตศาสตร์
และแผนระยะทาง วิธีเดินขบวนอย่างเร็ว การสร้างรูปจากภาพแรเงา การแบ่งส่วน
ภาพ กรอบเรขาคณิตในการประมวลผลภาพ การส่งเนื้อและการจับคู่สมมิติพื้นผิว 

 

 Introduction to mathematical tools and theirs applications, 
basic differential geometry, curve and surface evolution, level set 
method, mathematical morphology and distance maps, fast marching 
method, reconstruct the shape from shading, image segmentation, 
geometric framework in image processing, texture mapping and 
matching isometric surfaces. 

 

   
**158 360 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาวีเอชดีแอล 3(3-0-6) 
 Advanced Digital System Design with VHDL  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 220 หรือ 198 220  
  ภาษาพรรณาฮาร์ดแวร์ขั้นแนะน า ภาษาวีเอชดีแอล การออกแบบเชิง

โครงสร้างและการออกแบบเชิงพฤติกรรม แนวคิดการจ าลองภาษาวีเอชดีแอล  
ทบทวนการออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัลพื้นฐาน ตรรกะเชิงการจัดแบบสองชั้น 
ตรรกะเชิงการจัดแบบหลายชั้น อุปกรณ์ตรรกะแบบท าโปรแกรมได้ วงจรค านวณ 
การออกแบบตรรกะเชิงล าดับ การออกแบบเครื่องสถานะจ ากัด การท าเครื่อง
สถานะจ ากัดให้เหมาะที่สุด การท าเครื่องสภาวะจ ากัดใช้  ตรรกะเชิงล าดับแบบไม่
ประสานเวลา 

 

  Introduction to hardware description language, VHDL, 
structural design and behavioral design, VHDL simulation concepts, 
review of basic digital logic circuit design, two-level combinational 
logic, multi-level combinational logic, programmable logic devices, 
arithmetic circuits, sequential logic design, finite state machine 
design, finite state machine optimization, finite state machine 
implementation, asynchronous sequential logic 

 

   
**158 361 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Digital Design  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 158 220 หรือ 198 220  
  การทบทวนตระกูลมอสและวงจร ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้วและตระกูล

ตรรกะ พารามิเตอร์ดิจิทัลและประเด็นต่างๆ หน่วยการจัดเก็บ การต่อประสาน
ตระกูลตรรกะกับบัสมาตรฐาน การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
แผนภาพสถานะ การสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
การใช้เคร่ืองมือเชิงคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การออกแบบเพื่อด าเนินการส าหรับ
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การทดสอบและส าหรับลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ปัญหาของการยืนยันและการท าให้
ถูกต้อง การยืนยันอย่างเป็นทางการ 

  Review of MOS families and circuits, bipolar transistors and 
logic families, digital parameters and issues, storage elements, 
interfacing logic families and standard busses, fundamentals of digital 
systems design including state diagrams, modeling and simulation, 
use of relevant tools, use of computer-aided design tools, design 
carried out for testability and for other such characteristics, problems 
of verification and validation, formal verification 

 

   
**158 362 ปฏิบัติการ การออกแบบดิจิทัลประยุกต์ 1(0-3-2) 
 Applied Digital Design Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 158 361 หรือ 198 323  
  การออกแบบ พัฒนา สร้างแบบจ าลอง และจ าลองการท างาน ระบบ

ดิจิทัลบนเอฟพีจีเอ 
 

  Digital system designs are developed, modeled, simulated 
and implemented in field-programmable gate arrays (FPGA) 

 

   
*158 363 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(3-0-6) 
 Internet of Things  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 230 หรือ 198 232  
 เนื้อหาเบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง   ค้นพบปัจจัยหลักในแนวคิด

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง มุมมองในเชิงธุรกิจในการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง  เทคโนโลยีการหาความหมายจากข้อมูลขนาดใหญ่   เทคโนโลยีโน้มน้าว
จิตใจและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

 

 Introduction to IoT, Discover key IoT concepts, Explore IoT 
technologies, Business Aspects of the Internet of Things, Big Data and 
Semantic Technologies, Persuasive Technologies and Behavioral 
Change, Example of IoT applications. 

 

   
*158 364 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ CMOS 3(3-0-6) 
 CMOS Digital Integrated Circuit Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 152 241 หรือ 198 213  
 ทฤษฎีทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติ เทคโนโลยีการ

ผลิตวงจรรวมCMOS วงจรและแบบร่าง การประวิงเวลาของวงจร                    
ก าลังงานแบบสถิตและพลวัตของวงจร     Pseudo n-MOS  ลอจิคแบบพลวัต 
ทรานซิสเตอร์แบบผ่าน  การออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิงล าดับ การย่อขนาด
ของวงจร  วงจรส าหรับบวก วงจรส าหรับการคูณ เส้นทางข้อมูล สถาปัตยกรรม
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ของSRAM  Sense Ampliflier  สถาปัตยกรรมของDRAM , การกระจายสัญญาณ
นาฬิกา,  Phase Locked Loop, Delay Locked Loop 

 Transistor Theory, Nonideal Transistors, CMOS Processing 
Technology, Circuit and Layout, Delay and Logical Effort, Static and 
Dynamic Power Consumption, Pseudo n-MOS logic, Dynamic Logic, 
Pass Transistor Logic, Combinational and Sequential Circuit Design, 
Device Scaling, Adders, Multipliers, Datapaths,  SRAM Architecture, 
Sense Ampliflier , DRAM , Clock Distribution,  Phase Locked Loop, 
Delay Locked Loop. 

 

   
*158 365 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics for Computer Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 152 241 หรือ 198 213  
 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน า ทฤษฏีMOSทรานซิสเตอร์ การรั่วของกระแสและ

แรงดันขีดเริ่มในระดับนาโน ซิลิคอนบนฉนวน การใช้สารhigh k-dielectric 
FINFET ดับเบิ้ลเกททรานซิสเตอร์ การตรึงซิลิคอน  ไดโอดเปล่งแสงท าจาก
สารชีวภาพ OLED อิเล็กทรอนิกส์ผลิตที่โดยเทคนิคการพิมพ์   ท่อคาร์บอนระดับ
นาโน กราฟีน  นาโนอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ 

 

 Semiconductor physics, MOS transistor theory, leakages 
threshold voltage effect,  Silicon On Insulator (SOI), high k-dielectric,  
FinFET,  double gate transistors, strained silicon, Organic Light 
Emitting Diode (OLED), printed electronics,  carbon nanotube,  
graphene,   electrical nanoelectronic-based sensors.  

 

   
*158 366 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Devices and Sensors  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 152 241 หรือ 198 213  
 เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า  ห้องปฏิบัติการบนชิพ การวัดคุณสมบัติของเซลล์

โดยการไหลผ่านช่องแคบ เซนเซอร์ชีวภาพโดยใช้ FET เซนเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเส้น
ใยระดับนาโน พลาสมอนิกเซนเซอร์ ขั้วไฟฟ้าจุลภาคแถวล าดับ อุปกรณ์ฝังตัวใน
ระบบประสาท การเชื่อมประสาทระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ ระบบสร้างภาพ
จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ 
การส่งถ่ายยาและการสร้างภาพจากอนุภาคระดับนาโน การส่องกล้องโดยใช้กล้อง
ไร้สายแบบแคปซูล การส่องกล้องระดับจุลภาค 

 

 Electrochemical Sensors, Lab on a Chip, flow cytometry, FET 
based biosensors, nano-wire sensors, plasmonic sensors, 
microelectrode arrays, neural implants, brain-computer interface, 
magnetic resonance imaging, computed tomography, nanoparticle-
based drug delivery and imaging, wireless capsule endoscopy, 
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microendoscopy. 
   
**158 370 เอกซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 3(2-3-6) 
 XML and Web Services  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 131 หรือ 198 130  
  ภาษาเอกซ์เอ็มแอลส าหรับการอธิบายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษา

ส าหรับอธิบายโครงร่างของเอกสารภาษาเอกซ์เอ็มแอล การเขียนโปรแกรมเพื่อ
อ่าน แก้ไข และสร้างข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้   การพัฒนาเว็บเซอร์วิสที่ผู้อื่นสามารถเรียกใช้ได้ การ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีส่วนของการเรียกใช้เว็บเอพีไอ 

 

  XML language for describing and exchanging data, languages 
for describing schemas of XML documents, parser  programs for 
reading, modifying and creating XML data, dynamic web programming 
languages, web services implementation and invocation,  mashup  
applications based on web APIs invocation 

 

   
**158 371 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-3-5) 
 Wireless Devices Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 131 หรือ 198 130  
  งานประยุกต์ไร้สายขั้นแนะน า แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ส าหรับอุปกรณ์ไร้

สาย เทคโนโลยีเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยีการให้บริการส าหรับ
อุปกรณ์ไร้สาย การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย โดยใช้ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ดับเบิลยูเอ็มแอล  การเขียน
โปรแกรมเอ็มไอดีพี การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วอยซ์เอกซ์เอ็มแอล 

 

  Introduction to wireless applications, the hardware platforms 
for wireless devices, networking technology for wireless devices, 
service technologies for wireless devices, wireless devices 
programming using computer programming languages, developing 
WML applications, MIDP programming, developing VoiceXML 
applications 

 

   
**158 372 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพีย ู 3(3-0-6) 
 Multi-core and GPU Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 131 หรือ 198 130  
  ยุคของเครื่องมัลติคอร์ การจัดจ าพวกของเครื่องแบบขนาน ตัววัด

สมรรถนะ การออบแบบโปรแกรมมัลติคอร์และแบบขนาน แบบอย่างการแยก การ
โปรแกรมหน่วยความจ าร่วม เทรด โอเพนเอ็มพี การโปรแกรมจีพียู คูดา  

 

  The era of multicore machines, a taxonomy of parallel 
machines, performance metrics, multicore and parallel program 
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design, decomposition patterns, shared-memory programming, 
threads, OpenMP, GPU programming, CUDA. 

   
**158 373 การออกแบบวิดีโอเกม 3(3-0-6) 
 Video Game Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  ภาพรวมของวิดีโอเกม แนะน าหลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม การ

ออกแบบวิดีโอเกม การปฏิสัมพันธ์ในเกม กระบวนการพัฒนาเกม  การประเมิน
และทดสอบเกม 

 

  Overview of video game, introduction to principle of video 
game, video game design, game interactions, game development 
process, game evaluation and testing 

 

   
**158 380 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
 Computer Network Design and Configuration  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  แบบจ าลองโอเอสไอ, โครงสร้างแบบทีซีพี/ไอพี, การออกแบบเครือข่าย, 

การตั้งค่าการจัดเส้นทางแบบสถิต, การตั้งค่าการจัดเส้นทางแบบพลวัต, การตั้งค่า
สวิตช์ชั้นที่ 2, การตั้งค่าสวิตช์ชั้นที่ 3, การตั้งค่าข่ายงานบริเวณกว้าง, การตั้งค่า
การแปลที่อยู่เครือข่าย , การตั้งค่ารายการควบคุมการเข้าถึงของเครือข่าย , 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 

 

  OSI model, Internet protocol suite (TCP/IP), network design, 
Static routing configuration, Dynamic routing configuration, Layer-2 
switch configuration, Layer-3 switch configuration, Wide area network 
(WAN) configuration, Network address translation (NAT) configuration, 
Access control list (ACL) configuration, Internet protocol version 6 
(IPv6). 

 

   
**158 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Computer Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 

                           ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน 
 

  สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 

  Seminar on technology and progress in computer engineering  
   
**158 399 การฝึกงาน                                                                               1 หน่วยกิต 
 Practical Training                                                                        (ไม่นบัหน่วยกติ) 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ  
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                           ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน 
  นักศึกษาแต่ละคนต้องท างานอย่างน้อย 30 วันท าการ การฝึกงานจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดหาฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานหลังจากการฝึกงานซึ่งจะได้ค่าคะแนนเป็น S หรือ U 

 

   Each student is required to complete work related to his or 
her chosen field of study at least 30 working days. The practical work 
must be carried out with the approval of the practical training 
committee and students have to hand in their reports after the 
training which will be graded as S or U 

 

   
 

**158 450 วิทยาการรหัสลับ 3(3-0-6) 
 Cryptography  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 300 หรือ 198 300  
  แนวคิดของวิทยาการเข้ารหัสลับและคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง  ไซเฟอร์แบบ

สมมาตรและอสมมาตร ปัญหาลอการิทึมวิยุตและการแลกกุญแจแบบดิฟฟีเฮ็ลแมน 
ระบบกุญแจสาธารณะเอ็ลกามอล พื้นฐานของทฤษฎีกรุป อัลกอริทึมการชนกัน
ส าหรับดีแอลพี ทฤษฎีบทไชนิสรีเมนเดอร์ โพลิกเฮ็ลแมนอัลกอริทึม พื้นฐานของริง
และฟีลด์จ ากัด การแยกตัวประกอบและระบบเข้ารหัสลับกุญแจสาธารณะอาร์เอ็ส
เอ การทดสอบความเป็นจ านวนเฉพาะ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเข้ารหัสลับ
เส้นโค้งเชิงวงรี 

 

  Concept of cryptography and related mathematics, 
symmetric and asymmetric ciphers, discrete logarithm problems and 
Diffie–Hellman key exchange,  ElGamal public key cryptosystem,  
basic of group theory, collision algorithm for the DLP, Chinese 
remainder theorem, Pohlig–Hellman algorithm, basic of rings and 
finite fields, integer factorization and RSA public key cryptosystem, 
primality testing, digital signature, elliptic curve cryptosystem 

 

   
**158 451 การคณนาควอนตัม 3(3-0-6) 
 Quantum Computation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 342 หรือ 198 342  
  กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัมของระบบเปิด ความยุ่งเหยิง 

แนวคิดของทฤษฎีความซับซ้อน วงจรควอนตัม ควอนตัมอัลกอริทึม 
 

  Quantum mechanics, quantum mechanics of an open 
system, entanglement, concept of complexity theory, quantum 
circuits, quantum algorithms 

 

   
**158 460 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 
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 Microcontrollers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 320 และ 158 321   
                            หรือ 198 320 และ 198 321  
  ภาพรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลเอ็มซีเอส-51 ขั้นแนะน า 

ภาษาแอสเซมบลีเอ็มซีเอส-51 ตัวอย่างภาษาแอสเซมบลีและข้อแนะน า การเขียน
โปรแกรมรีจิสเตอร์ฟังก์ชันแบบพิเศษ การออกแบบฮาร์ดแวร์พื้นฐานเอ็มซีเอส-51 
สมาชิกส่วนขยายของตระกูลเอ็มซีเอส-51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆ การประยุกต์ใช้งานเครื่องรับรู้ นักศึกษา
จะต้องท าอย่างน้อย 1 โครงงาน 

 

  Overview of microcontrollers, introduction to MCS-51 family, 
MCS-51 assembly language, assembly language examples and 
suggestions, programming of special function registers, MCS-51 basic 
hardware design, enhanced members of MCS-51 family, factors 
influencing product design, other microcontrollers, sensor 
applications. At least 1 mini-project required 

 

   
*158 461 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Microcontrollers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 460 หรือ 198 461  
 สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 และ 32 บิต, ภาษาระดับสูง

ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์, วงส่วนประกอบภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ , 
การสื่อสารอนุกรมแบบ SPI และ I2C, หน่วยแสดงผลชนิดกราฟิกส์, หน่วย
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล, ระบบปฏิบัติการส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ม , 
Internet of Things 

 

 16 and 32 bit microcontroller architectures, High level 
language for microcontrollers, Microcontroller peripherals, SPI and I2C 
Serial communication, Graphics display,  Digital signal processor, 
Operating systems for microcontrollers, Internet of Things. 

 

   
**158 462 ระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
 Embedded Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 320 และ 158 331 

                           หรือ 198 320 และ 198 331 
 

  ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป ไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว โปรแกรมฝังตัว 
ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การค านวณก าลังงานต่ า การออกแบบระบบเชื่อถือได้ 
ระเบียบวิธีการออกแบบ วงจรชีวิต การสอบถามและวิเคราะห์ความต้องการ 
ข้อก าหนด การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แบบคู่ขนาน การทดสอบ การบ ารุงรักษา การบริหารโครงการ 

 

  History and overview, embedded microcontrollers,  
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embedded programs, real-time operating systems, low-power 
computing, reliable system design, design methodologies, life cycle, 
requirements analysis and elicitation, specification, architectural 
design, hardware/software concurrent design, testing, maintenance, 
project management   

   
*158 463 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) 
 Processor Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 320 และ 158 322 

                           หรือ 198 320 และ 198 322 
 

 หลักการออกแบบหน่วยประมวลผล การออกแบบชุดค าสั่ง วัฎจักรชุดค าสัง่ 
การสร้างหน่วยที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยประมวลผล อาทิ รีจิสเตอร์  หน่วย
ค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เส้นทางข้อมูล  Hardware Description 
Language และ เครื่องมือสังเคราะห์วงจร Field Programmable Gate Array 

 

 Principles of processor design; instruction set design; 
instruction cycle; implementation of processor functional units: 
registers, arithmetic and logic unit; datapath; Hardware Description 
Language and synthesis tools; Field Programmable Gate Array. 

 

   
**158 469 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Hardware  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯก่อน  
  การบรรยายและอภิปรายในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในสาขาคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 
 

  Lectures and discussions on current topics of interest in 
computer hardware 

 

   
**158 470 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 332 หรือ 198 332  
  ประวัติและแนะน าวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ วัฏจักรการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้งาน การก าหนดลักษณะเฉพาะ
ด้านฟังก์ชันและด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชนั การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของระบบ การ
ทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาระบบ การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบ
ระบบที่ท างานพร้อมกัน การน าระบบออกใช้งาน 

 

  History and overview of computer systems engineering, life 
cycle of computer systems, requirements analysis, functional and 
non-functional specification, architectural design, testing, 
maintenance, project management, concurrent (hardware/software) 
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design and implementation 
   
   
**158 471 การจัดการและการใช้ฐานข้อมูล 3(2-3-5) 
 Database Management and Implementation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 330 หรือ 198 330  
  สภาพแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบการจัดการฐานข้อมูลออราเคิล ค าสั่งสอบถามและ
ชนิดข้อมูลในภาษาเอสคิวแอล ค าสั่งสอบถามแบบเชื่อม ค าสั่งสอบถามย่อย และ
การด าเนินการแบบเซ็ต การสร้างรายงานอย่างง่าย วัตถุในฐานข้อมูลและการ
ควบคุมผู้ใช้ฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ตัวท าให้เหมาะสม การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาพีแอล/เอสคิวแอลในระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล ค าสั่งโครงสร้าง 
และข้อมูลชนิดรวม  ตัวชี้ต าแหน่งแบบชัดแจ้งและสิ่งผิดปกติ การเขียนโปรแกรม
ย่อยด้วยภาษาพีแอล/เอสคิวแอล (กระบวนงาน ฟังก์ชันและ แพ็กเกจ) ทริกเกอร์
ในระบบฐานข้อมูล ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชานี้ 

 

  Database environment, DBMS components, Oracle DBMS 
structure, queries and data  types in SQL, join queries, Subquery and 
set operations, generating simple report, database objects and user 
control, data dictionary, optimizer, PL/SQL programming in Oracle 
DBMS, structured commands and composite datatypes, explicit 
cursors and exceptions, PL/SQL subprograms (procedures, functions 
and package), database triggers. Experiments covering materials 
taught in this course 

 

   
**158 472 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human-Computer Interaction  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 332 หรือ 198 332  
  ประเด็นปัจจัยมนุษย์ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบ

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับระบบเชิงโต้ตอบ ทฤษฎี ตัวแบบ และการศึกษา
เรื่องการใช้งาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ภาษาค าสั่งงาน การจัด
ด า เนินการโดยตรง ส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้แบบกราฟฟิก การออกแบบ
เวิลด์ไวด์เว็บ 

 

  Human factor issues in hardware and software development, 
design of user interfaces for interactive systems, theories, models, 
and usability studies, user interface development, command 
languages, direct manipulation, graphical user interfaces, World Wide 
Web design 

 

   
*158 473 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
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 Data Science and Big Data Analytics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 330 หรือ 198 330  
  แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วงชีพการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่  การทบทวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูง การจับ
กลุ่ม กฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอย การจ าแนก การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อความ แมพรีดิวซ์ ฮาดูป 

 

  Introduction to Big Data Analytics, Data Analytics Lifecycle, 
Review of Basic Data Analytic Methods,  Advanced Analytical Theory 
and Methods, Clustering, Association Rules, Regression, Classification, 
Time Series Analysis, Text Analysis, MapReduce and Hadoop. 

 

   
**158 479 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Software  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯก่อน  
  บรรยายและอภิปรายในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในสาขาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ 
 

  Lectures and discussions on current topics of interest in 
computer software 

 

   
**158 480 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Internetworking  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 340 หรือ 198 340  
  บทน าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลเพื่อความควบคุมการ

สื่อสาร มัลดิมีเดียแอพพลิเคชัน การท างานแบบแถวคอย คุณภาพการให้บริการ 
เครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงของเครือช่าย การตรวจสอบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ทโพรโตคอล 

 

  Introduction to Computer Networks, Transmission Control 
Protocol, Multimedia  Applications, Queueing,  Quality of Service, 
Wireless Networks, Network Security,  Network Monitoring, Internet 
Protocol. 

 

   
**158 481 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Security  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯก่อน  
  ภัยคุกคามความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ นโยบายด้านความมั่นคง การ

ได้มาซึ่งข้อมูลเป้าหมาย การแสวงหาประโยชน์จากภาวะเสี่ยงสูง วิทยาการเข้ารหัส
ลับ นิติวิทยาเครือข่าย การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 

  Computer security threats, security policies, target 
acquisitions, exploiting vulnerabilities, cryptography, network 
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forensics, system hardening 
   
**158 482 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6) 
 Wireless Communications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 340 หรือ 198 340  
  ระบบสื่อสารแบบไร้สายขั้นแนะน า ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมัยใหม่ 

หลักมูลการออกแบบระบบแนวคิดสื่อสารแบบเซลลูลาร์ เทคนิคการเข้าถึงหลาย
ทางส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย การแพร่ของสัญญาณวิทยุเคลื่อนที่ การสูญเสีย
ในวิถีขนาดใหญ่ ระบบและมาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานแบบวาย
ฟาย และ มาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สายไอทริเปิลอี  802.11  
มาตรฐานบลูทูธและมาตรฐานไอทริเปิลอี 802.15 

 

  Introduction to wireless communication systems, modern 
wireless communication systems, the cellular concept system design 
fundamentals, multiple access techniques for wireless 
communications, mobile radio propagation, large-scale path loss, 
wireless systems and standards, Wi-Fi and the IEEE 802.11 wireless 
LAN standards, Bluetooth and IEEE 802.15 standards 

 

   
**158 483 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Wireless Personal Area Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 340 หรือ 198 340  
  เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเบื้องต้น  ความต้องการของอุปกรณ์รับส่ง

สัญญาณ  การกระจายของสัญญาณแบบไร้สาย  โปรโตคอลช่องสัญญาณร่วมกัน
ของเครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจ  การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์และการท างานของ
โปรโตคอลเพื่อหาเส้นทาง   บูลธูท  เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย  ซิกบี  การท างาน
ของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบไอพีเวอร์ชัน 6 (6LoWPAN)  การท างานของ
อุปกรณ์แบบส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ต 

 

  Introduction to Wireless Personal Area Networks (WPAN), 
transceiver requirement, RF propagation, Ad hoc wireless media 
access protocols, mobility and routing and WPAN protocol, 
Bluetooth, Zigbee, 6LoWPAN and applications of WPAN in Internet. 

 

   
*158 484 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Computer Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 340 หรือ 198 340  
 บทน าเครือข่ายสมัยใหม่ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายสมัยใหม่ 

ปัจจัยพื้นฐานของเครือข่ายสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้ง ส่วนควบคุม
ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้ง ส่วนแอพพลิเคชันของซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้ง
เทคโนโลยีเน็ตเวิร์กฟังก์ชั่นเวอร์ชวลไลเซชั่น ฟังก์ชันการท างานเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ก
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ฟังก์ชั่นเวอร์ชวลไลเซชั่น คุณภาพการให้บริการ การสื่อสารอุปกรณ์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

 Modern Computer Networks,  Elements of Modern Computer 
Networks, Requirements of Modern Computer Networks, Software 
Defined Networks (SDN), SDN Control Plane, SDN Application Plane, 
Network Functions Virtualizations (NFV), NFV Functions, Quality of 
Service, Internet of Things. 

 

   
*158 485 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 
 Cloud Computing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 322 และ 158 331 

                           หรือ 198 322 และ 198 331 
 

 หลักมูลของคลาวด์คอมพิวติ้ง แนวคิด และโมเดล เทคโนโลยที่ท าให้เกิด
คลาวด์ กลไกของคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการรักษาความปลอดภัย สถาปัยกรรมของคลาวด์คอมพิวติ้ง และการท างาน
กับคลาวด์คอมพิวติ้ง 

 

 Fundamental of Cloud Computing, Concepts and Models, 
Cloud-Enabling Technology, Cloud Computing Mechanisms, Cloud 
Infrastructure, Cloud Management, Cloud Security,  Cloud Computing 
Architecture and Working with Clouds. 

 

   
**158 489 หัวข้อพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Telecommunications and Computer Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน  
  บรรยายและอภิปรายในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในสาขาการสื่อสาร

โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

  Lectures and discussions on current topics of interest in 
telecommunications and computer networks 

 

   
**158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Computer Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : เปน็นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

                            และ ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ กอ่น 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างานที่ชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิง
เทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

  Each student required to work responsively in the area of  
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computer 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. 

   
**158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Pre-Project  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : เปน็นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

                            และ ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ กอ่น 
  การส ารวจวรรณกรรมและการออกแบบเชิงความคิดของงานโครงการใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึกษาโครงการ 

 

  Literature surveys and conceptual design of a project on a 
topic relevant to the field of computer engineering under the 
supervision of the project advisory committee. 

 

   
**158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 
 Computer Engineering Project  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 158 498 หรือ 198 498  
  งานโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องจาก

การศึกษาในวิชา 158 498 ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
 

  Project on a topic relevant to the field of computer 
engineering in continuation of the study of 158 498 under the 
supervision of the project advisory committee. 

 

   
314 126 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 

2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัว
แปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ปริพันธ์ขั้นแนะน า 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 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
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 Calculus for Engineering II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : 314 126  
  เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร

เดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรเดียว 
อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 

 

  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 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  314 127  
  พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิ

ยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์
หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์
ตามผิว 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 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  314 127  
  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิง

อนุพันธ์อันดับสูงและการประยกุต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสทิธิ์เป็นตัว
แปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปราซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

 

  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, elementary partial differential equations. 

 

   
315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
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 Fundamentals of Physics I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ทฤษฎี และการประยุกต์ของเวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัว

ของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต  การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยา
ความโน้มถ่วง 

 

  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 Physic II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ทฤษฎี และการประยุกต์ของอันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทาง

แม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา 
กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟิสิกส์
เบื้องต้น 

 

  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  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน การวัดและการ

วิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง
ชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ 
พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ 
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) 
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 General of Physics Laboratory II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ์ 

แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความ
ยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส์ การหาค่าดัชนีหักเหของ
ของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ วงแหวนของนิวตัน 

 

  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. 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางกานดา สายแก้ว  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Computer Science 
and Engineering) 
M.S. (Computer Science 
and Engineering) 
B.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 

2 นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  รองศาสตราจารย ์ M.Eng. 
(Telecommunications) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

  3. นางวนิดา แกน่อากาศ  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Computer 
Engineering) 
M.Sc. (Advanced 
Computing) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
เกียรนิยมอันดับ 2 

4. นายวโิรจน์ ทวปีวรเดช  รองศาสตราจารย ์ M.Sc. (Computer Science) 
วท.บ. (การประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์) 

5. นายชัชชัย คุณบัว  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Information 
Technology) 
M.S. (Telecommunications) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

6. นางสาวดารณี หอมดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
M.Sc. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

7. นายธชัพงศ์  กตัญญูกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Eng. (Computer Science) 
B.Eng. (Electronic 
Engineering) 

8. นายภัทรวิทย์ พลพนิิจ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
M.S. (Computer Science) 
B.S. (Mathematics) 

9. นายรุจชยั อึ้งอารุณยะว ี  ผู้ช่วย M.Sc. (Biomedical 
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ศาสตราจารย ์ Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

10. นายวชิชา เฟื่องจันทร ์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

11. นายอนัตต์ เจา่สกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

12. 
 

นางสาวกรชวลั  ชายผา  อาจารย ์ Ph.D (Electrical and 
Computer Engineering) 
M.S. (Electrical and 
Computer Engineering)   
B.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 
 

13. นายกิตต์ เธียรธโนปจัย  อาจารย ์ D.Eng. (Computer Science) 
M.Eng. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

14. นายจิระเดช พลสวัสดิ์  อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

15. นายชวิศ  ศรีจันทร ์  อาจารย ์ M.Sc. (Microelectronics and 
Microsystems ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

16. นายนวภัค เอื้ออนันต์  อาจารย ์ Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.Sc. (Electrical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

17. นายภาณุพงษ์ วนัจันทึก  อาจารย ์ M.Phil. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

18. นายวสุ เชาว์พานนท์  อาจารย ์ Ph.D. (Information Science) 
M.Sc. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

19. นายวาธิส ลีลาภทัร  อาจารย ์ D.Eng. (Computer Science) 
M.S. (Computer Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ดูในเอกสารแนบหมายเลข 2 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางกานดา สายแก้ว  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Computer Science 
and Engineering) 
M.S. (Computer Science 
and Engineering) 
B.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 

2 นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  รองศาสตราจารย ์ M.Eng. 
(Telecommunications) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

  3. นางวนิดา แกน่อากาศ  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Computer 
Engineering) 
M.Sc. (Advanced 
Computing) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
เกียรนิยมอันดับ 2 

4. นายวโิรจน์ ทวปีวรเดช  รองศาสตราจารย ์ M.Sc. (Computer Science) 
วท.บ. (การประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์) 

5. นายชัชชัย คุณบัว  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Information 
Technology) 
M.S. (Telecommunications) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

6. นางสาวดารณี หอมดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
M.Sc. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

7. นายธชัพงศ์  กตัญญูกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) 
M.Eng. (Computer Science) 
B.Eng. (Electronic 
Engineering) 

8. นายภัทรวิทย์ พลพนิิจ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
M.S. (Computer Science) 
B.S. (Mathematics) 

9. นายรุจชยั อึ้งอารุณยะว ี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.Sc. (Biomedical 
Engineering) 
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วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
10. นายวชิชา เฟื่องจันทร ์  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

11. นายอนัตต์ เจา่สกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

12. 
 

นางสาวกรชวลั  ชายผา  อาจารย ์ Ph.D (Electrical and 
Computer Engineering) 
M.S. (Electrical and 
Computer Engineering)   
B.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 
 

13. นายกิตต์ เธียรธโนปจัย  อาจารย ์ D.Eng. (Computer Science) 
M.Eng. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

14. นายจิระเดช พลสวัสดิ์  อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

15. นายชวิศ  ศรีจันทร ์  อาจารย ์ M.Sc. (Microelectronics and 
Microsystems ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

16. นายนวภัค เอื้ออนันต์  อาจารย ์ Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.Sc. (Electrical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

17. นายภาณุพงษ์ วนัจันทึก  อาจารย ์ M.Phil. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

18. นายวสุ เชาว์พานนท์  อาจารย ์ Ph.D. (Information Science) 
M.Sc. (Computer Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

19. นายวาธิส ลีลาภทัร  อาจารย ์ D.Eng. (Computer Science) 
M.S. (Computer Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน)  ภาควิชาฯ จะท าการเชิญอาจารย์
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พิเศษมาสอนตามความจ าเป็น 
   
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ  ด้าน 
ก่อนออกไปท างานจริง  

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาจะแบ่งออกเป็น  2  แนวทาง เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทาง
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับตนเอง   

1. โครงงาน จะประกอบไปด้วย 
      158 399  การฝึกงาน   1 หน่วยกิต                                            
                                                                                                (ไม่นบัหน่วยกติ) 
      158 498  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    1 (0-3-2) 
      158 499  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    2 (0-6-3) 

2. สหกิจศึกษา 
      158 399  การฝึกงาน   1 หน่วยกิต                                            
                                                                                                (ไม่นบัหน่วยกติ) 
      158 495 สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   6 (0-12-6) 
 โดยการฝึกงานนั้นนักศึกษาแต่ละคนต้องท าการฝึกงานอย่างน้อย 30 วันท าการติดต่อกัน กับ
หน่วยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ และต้องน าเสนอรายงานการฝึกงานและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา ส่วนสหกิจศึกษานนั้นนักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
4.2 ช่วงเวลา  
 4.2.1 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกงาน 
  ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน 
  ภาคการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันท าการ (8 x 30) ระยะเวลารวม คิด
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เป็น 240 ชั่วโมง 
 4.2.2 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 
  ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ปีที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร-์ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด) 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวน
ผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      158 498  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1 (0-3-2) 
      158 499  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   2 (0-6-3) 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็ปไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น 
และการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 

- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล 
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
อาจมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ ได้ศึกษามาแก่
ชุมชน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 
(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
วิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรปูพื้นฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศีกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

- รายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการ
ท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ จัดแบบ
คณะท างาน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน
เป็นหมู่คณะ  

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

- ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
ได้ดี 
 

- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่ ง เสริมให้ เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

- มีวิชาโครงงานวิศวกรรม เป็นวิชาที่บูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษามา ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนด
ของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
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2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน (วศ. มข. 1.1,  มคอ 1 คอม 5.1.7) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (วศ. มข. 1.2,  มคอ 1 คอม 5.1.2, มคอ 1 คอม 5.1.5) 

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

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  (วศ. มข. 1.4,  มคอ 1 คอม 5.1.3,  มคอ 1 คอม 5.1.4) 

5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม การใช้
คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม (วศ. มข. 1.5,  มคอ 1 คอม 5.1.6) 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ผลกระทบจากการใช้ความรู้ ต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (วศ. มข. 2.1,  มคอ 1 คอม 5.2.1) 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 2.2,  มคอ 1 คอม 5.2.1) 

3.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  สามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้
ตรงตามข้อก าหนด รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดย มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (วศ. มข. 2.2, วศ. มข. 2.4,  มคอ 
1 คอม 5.2.2, มคอ 1 คอม 5.2.3, มคอ 1 คอม 5.2.7) 

4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วศ. มข. 2.3,  มคอ 1 คอม 5.2.4, มคอ 1 คอม 5.2.5, มคอ 1 คอม 5.2.6, มคอ 1 คอม 
5.2.8) 

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

6. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ (วศ. มข. 2.5) 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติ 
ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ มีการเรียนรู้ในห้องเรียน และ การปฏิบัติการ จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีรายวิชาโครงการเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
- ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
- รายงานในชัน้เรียนประเมนิจากการน าเสนอ 
- ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

2. สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วศ. มข. 3.2,  มคอ 1 คอม 5.3.1) 

3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 3.3,  มคอ 1 คอม 5.3.2) 

4. สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (วศ. มข. 3.4) 

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

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จัดการเรียนการสอน โดยการยกกรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ การให้มีการ

อภิปรายกลุ่ม และ ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ

ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
      2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ

ของกลุ่มพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ (วศ. มข. 4.1,  มคอ 1 คอม 5.4.2) 

2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมพหุ
วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (วศ. มข. 4.2,  มคอ 
1 คอม 5.4.1, มคอ 1 คอม 5.4.3) 

3. มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (วศ. มข.4.3,  มคอ 1 คอม 5.4.6) 

4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ(วศ. มข. 4.4,  มคอ 1 คอม 5.4.2,  มคอ 1 คอม 5.4.4) 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม (วศ. มข. 4.5)  

6.  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (มคอ 1 คอม 5.4.5) 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
การท างานร่วมกันระหว่างการปฏิบัติการ และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
      2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 
1.  มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยหรือ

การแสดงสถิติประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 5.1,  มคอ 1 คอม 5.5.2) 

2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้  (วศ. มข. 5.2,  มคอ 1 คอม 5.5.4) 

3. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ มีความช านาญในการใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 5.3,  มคอ 1 คอม 5.5.3) 

4. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ (วศ. มข. 5.4,  มคอ 1 คอม 5.5.1) 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการ
แก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
หลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวดที่ 7 
ข้อ 23 และ 24 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ 

แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา
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ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพือ่ให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวดที่ 7 
หมวดที่ 8 ข้อ 29  และหมวดที่ 9 (เอกสารแนบท้าย 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.3 ใช้ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยอมรับ 
3.4 การให้อนุปริญญา 
 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สมควรได้รับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 3.4.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
 3.4.2 ไม่เป็นค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 3.4.3 ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 
 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์

ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ

หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 
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2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับ
คนอืน่ รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่ มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดา้นอื่นๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
     การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ต้องท าหน้าที่ดังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่

ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาปัจจุบัน 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จากการประมาณการ
รายจ่าย และ การลงทุน  และ ประมาณการรายรับ เสนอต่อ คณะ และ มหาวิทยาลัย  หลังจากได้รับการ
จัดสรรบประมาณจากคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สถานที่  

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีส านักงานอยู่ที่อาคาร EN04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี
พื้นที่ส าหรับการเรียนการสอน และ พื้นที่ใช้สอยของนักศึกษาดังนี้ 

  ห้องปฏิบัติการทางไมโครโปรเซสเซอร์   1 ห้อง 
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  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์    2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ (ใช้รวมกับของคณะฯ) 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการการประมวลผลสัญญาณและภาพ  1 ห้อง 
  ห้องประชุม      1 ห้อง 
  ห้องประชุม (ใช้รวมกับของคณะฯ)    3 ห้อง 
  ห้องบรรยาย      5 ห้อง 

 อุปกรณ์การสอน 
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์     70 เครื่อง 
 เครื่องรับโทรทัศน์       1 เคร่ือง 
 เครื่องเล่นวีดิทัศน์       1 เครื่อง 
 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอรับภาพ (ประจ าห้องเรียน)  7 เครื่อง 
 จอฉาย        2  จอ 
 Visualizer       1  ชุด 
 เครื่องขยายเสียง       1  ชุด 
 LCD Projector       4 เครื่อง 
 

 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ดังนี้ 

 หอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวฯ 
1. หนังสือ   
 1.1  หนังสือภาษาไทย 2,367 รายการ    475 รายการ 
 1.2  ภาษาต่างประเทศ 1,638 รายการ 1,134 รายการ 
2. วารสาร   
 2.1  ภาษาไทย  44 รายการ 16 รายการ 
 2.2  ภาษาต่างประเทศ 15 รายการ   4 รายการ 

     3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     3.1  ฐานข้อมูลอ้างอิง(Reference Database) 
  3.1.1  ซีดี-รอม ได้แก่ 
   1. COMPENDEX PLUS 2. Science Citation Index 
  3.2.2  ระบบออนไลน์ 
   1. ISI Web of Science 2.  EI Compendex 
     3.2  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext Database) 
  1. Dissertation Fulltext  2.  ACM 
  3.  IEEE 
     3.3  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
  1.  ScDirect   2.  Kluwer e-Journal 
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  3.  Blackwell Synergy  4. Cambridge Journals 
  5.  AIP    6.  Link  Springer 
  7.  ASME    
     3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.  Kluwer Online  2.  netLibrary 
     3.5  ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างเอง 
  1. E-Thesis   2.  ฐานข้อมูล Project 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ วางแผนงบประมาณ เพื่อจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามปีงบประมาณ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ ผู้เรียน เพื่อด าเนินการจัดหา 
ตามปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับ ข้อก าหนดตาม มคอ 1. และ เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และ ฝึกทักษะ ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งของมหาวิทยาลัย 
และ ของคณะ  
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดให้มี การประชุมก่อน การเปิดภาคการศึกษา 
และก่อนการ ปิดภาคการศึกษา 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาก เช่น สถาบันการศึกษาอื่น 

ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ มาสอน บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มี ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดย การให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศน
ศึกษา ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์  
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อ
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่ก่ียวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 7)  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 
6.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป ี
6.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชา 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี 
การศึกษา 
 6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.
4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จาก ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
 10. จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี และเป็นไป
ตามระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา  
 



มคอ.2 

- 68 - 
 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  หรือเพื่อน
ร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี และเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 

กลุ่มวิชา 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุม่วิชาภาษา 
           

 
  

  
  **000 101  ภาษาอังกฤษ 1             

 
   

  **000 102 ภาษาอังกฤษ 2             
 

   
  **000 103 ภาษาอังกฤษ 3             

 
   

  *000 104 ภาษาอังกฤษ 4                 
กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม                 

  000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                 
  **000 156 พหุวัฒนธรรม                 
  **150 100 การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้                 
  **150 400 การเตรียมความพร้อมในการท างานและ 
การพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

                

กลุ่มวิชาคณติ-วิทย ์            
 

  
  

  **000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา    
 

    
 

 
 

 
  

  
  *150 240 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ                 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  5 ด้าน ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
1.1 มีวินัย ตรงต่อ
เวลา 

มีวินัย ตรงต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 

- การท าข้อตกลง/กฏ 
กติกาด้านวนิัยในการ เข้า
เรียน 
- สร้างความตระหนักการ
ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรือ
ข้อตกลง โดยใช้ การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  
 

ประเมินพฤติกรรมการ เข้าเรียน 
โดยใช้แบบบนัทึกพฤติกรรมการ
เข้าเรียน 

มีวินัย ตรงต่อเวลาในการ
ส่งงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรมการส่งงาน 
โดยใช้แบบบนัทึกพฤติกรรมการ
ส่งงาน 
 

1.2 มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ รับผิดชอบ
ท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับการรับผิดชอบ
โดยใช้การสอนสอดแทรก 
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานให้ท าใน
รูปแบบของโครงงาน 
รายงาน 
 

ประเมินคุณภาพของงานที่
มอบหมายที่สะท้อนถึงความ
ทุ่มเทเอาใจใส่ 
 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้แก่ การให้บริการและ
รับใช้ชุมชน/สังคม ใน
ฐานะสมาชิกของชุมชน/
สังคม 

- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับการรับผิดชอบ
โดยใช้การสอนสอดแทรก 
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานให้ท าใน
รูปแบบของโครงงาน งาน
บริการ/การรับใช้สงัคม 
 

ประเมินคุณภาพของโครงงาน 
งานบริการ/การรับใช้สังคม ที่
สะท้อนถึงความทุ่มเทเอาใจใส่ 
 

1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ได้แก่ การท าตามข้อตกลง
หรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
ตนเอง 

- การท าข้อตกลง 
- สร้างความตระหนัก
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ได้แก่ การท าตามข้อตกลง
หรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
ตนเอง โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการท าตาม
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
ตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
ความซื่อสัตย์ต่อสังคม 
ได้แก่ การท าตามข้อตกลง
หรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
สังคม/ชุมชน/ เพื่อน
ร่วมงาน  

- การท าข้อตกลง 
- สร้างความตระหนัก
ความซื่อสัตย์ต่อสังคม/
ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน 
ได้แก่ การท าตามข้อตกลง
หรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
สังคม/ชุมชน/ เพื่อน
ร่วมงาน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการท าตาม
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อ
สังคม/ชุมชน/เพื่อนร่วมงาน 

 
2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
2.1 มีความรู้ทางด้าน         
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

สามารถอธิบาย/อภิปราย/
คาดการณ์ สถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับความรู้
ทางดา้น มนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เช่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วัฒนธรรมในสงัคม ความ
เป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย การบริหาร
จัดการ    เป็นต้น 

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย/
อภิปราย/คาดการณ์
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้ทางดา้นมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
ก าหนดให้และท าการ
บันทึกเปน็แนวคิดของ
ตนเองและกลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิดที่ได ้
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอรายงาน 
- ท าแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางดา้นมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เชน่       ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่  วัฒนธรรม
ในสังคม ความเปน็
พลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย การบริหาร
จัดการ เป็นต้น มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ผู้เรียนช่วยกันศึกษาและ
ก าหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องจัดท าโครงงาน 
- ผู้เรียนจัดท าโครงงาน 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การจัดท าโครงงาน 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

- ประเมินจากรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอรายงาน 
- ท าแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
2.2 มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 

สามารถอธิบาย/อภิปราย 
/คาดการณ์ สถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับความรู้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เช่น พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรียนรู้ กระบวนการ
คิดเชิงวิเคราะห์ เชิง
สร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา  
เป็นต้น 

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย/
อภิปราย/คาดการณ์
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่ก าหนดให้
และท าการบันทึกเป็น
แนวคิดของตนเองและ
กลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิดที่ได ้
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอรายงาน 
- ท าแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เช่น พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรียนรู้ กระบวนการ
คิดเชิงวิเคราะห์ เชิง
สร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา  
เป็นต้น มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ผู้เรียนช่วยกันศึกษาและ
ก าหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องจัดท าโครงงาน 
- ผู้เรียนจัดท าโครงงาน 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การจัดท าโครงงาน 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 
- ประเมินการน าเสนอรายงาน 
- ท าแบบทดสอบ 

 
3. ด้านทักษะทางปญัญา 

ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
3.1 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะประเด็น ตา่ง 
ๆ ในการแก้ปัญหา
และการด าเนนิชีวติ 

สามารถคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะประเด็น/
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได ้

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์/แยกแยะ
ประเด็นของสถานการณ์

ประเมินการคิดวิเคราะห/์
แยกแยะประเด็นของผู้เรียน 
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ปัญหาที่ก าหนดให้และท า
การบันทึกเปน็แนวคิดของ
ตนเองและกลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิดที่ได ้
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

สามารถประเมนิ/
วางแผน/ออกแบบการ
ด าเนินงาน/การแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนช่วยกัน
ประเมิน/วางแผน/
ออกแบบการด าเนินงาน/
การแก้ปัญหาสถานการณ์
ปัญหาที่ก าหนดให้และท า
การบันทึกเปน็แนวคิดของ
ตนเองและกลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิดที่ได ้
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

ประเมินการประเมิน/วางแผน/
ออกแบบการด าเนินงาน/การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ของ
ผู้เรียน 

3.2 สามารถ
สังเคราะห์ความรู้ที่
หลากหลายในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

สามารถวิพากษ/์ตัดสิน/
สังเคราะห์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานได ้

- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ผู้เรียนก าหนดประเดน็
ปัญหาที่จะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงาน 
- ให้ผู้เรียนช่วยกัน
วิพากษ/์ตัดสิน/สังเคราะห์
ความรู้ตามประเดน็ที่
ก าหนด 
- แต่ละกลุ่มสร้างสรรค์
ผลงาน 
- น าเสนอผลงานที่
สร้างสรรค์ที่สะท้อนถึง
องค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

ประเมินผลงานที่สรา้งสรรค ์
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3.3 สามารถแก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิตและ
การท างานได ้

สามารถแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน
ได ้

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
สถานการณป์ัญหาที่
ก าหนดให้ 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 

ประเมินการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
4.1 มีภาวะการเปน็
ผู้น า 

มีภาวะการเป็นผู้น า ได้แก่ 
การแสดงออกซึ่งการเป็น
ผู้น าในห้องเรียน/ในกลุ่ม
ย่อย/ในชุมชน 

- ก าหนดสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
สถานการณป์ัญหาที่
ก าหนดให้ 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้น า 

4.2 สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
ความหลากหลายทาง
สังคมและวฒันธรรม 
(ยอมรับความ
แตกต่าง) 

 สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในห้องเรียน /ในกลุ่ม
ย่อย/ในชุมชน/ในสังคม ที่
มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได ้
 
 
 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
- ผู้เรียนก าหนด
สถานการณป์ัญหาที่พบใน
ชุมชน 
- ให้ผู้เรียนวางแผนการ
แก้ปัญหา 
- ด าเนินการแก้ปัญหาและ
ประเมินผล 
- อภิปรายและสรปุร่วมกัน 
 

ประเมินพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4.3 มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองในด้าน
การท างาน ดา้นวชิาการ 
การปรับตัว 
ให้ทันต่อสถานการณ/์
เทคโนโลย/ีสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- ผู้เรียนก าหนดประเดน็ที่
ต้องพัฒนาตนเองและเก็บ
ในแฟ้มสะสมงาน 
- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนาตนเองในแต่
ละด้านของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
4.4 มีความรัก/ 
เอ้ืออาทรต่อสังคม
และสถาบัน 
 
 

มีความรัก/เอ้ืออาทรต่อ
สังคม/ชุมชน เชน่ ใน
ห้องเรียน ได้แก่ การ
แสดงออกซึ่งความ       
เอ้ืออาทรต่ออาจารย์และ
เพื่อน ในชุมชน/สังคม
ได้แก่ การแสดงออกซึ่ง
ความเอ้ืออาทรต่อคนอื่น  

- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับความรัก/ 
เอ้ืออาทรต่อสังคม/ชุมชน
ของผู้เรียน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  
- มอบหมายงานให้ท าใน
ห้องเรียนและในชุมชน/
สังคม  

ประเมินความรัก/เอ้ืออาทรต่อ
สังคมและสถาบนัของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 มีความรัก/เอ้ืออาทรต่อ
สถาบนั ได้แก่ การท า
ความดีเพื่อสถาบนั การ 
ยกย่องและปกป้องสถาบนั  

- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับความรัก/ 
เอ้ืออาทรต่อสถาบันของ
ผู้เรียน โดยใช้การสอน
สอดแทรก ยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา  
- มอบหมายงานให้ท า 
และให้นักศึกษาน าเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ืออาทรต่อ
สังคมและสถาบนัของผู้เรียน 
 

4.5 มีจิตอาสาและ
เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  
ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้ ใน
ห้องเรียน ในกลุ่มเพื่อน
และในชุมชน/สังคม 

- สร้างความตระหนัก
เก่ียวกับจิตอาสาและ
เสียสละของผู้เรียน  
โดยใช้การสอนสอดแทรก 
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา  
- มอบหมายงานให้ท า 
และให้นักศึกษาน าเสนอ 

ประเมินความมีจิตอาสาและ
เสียสละ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
5.1 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ประจ าวนั  

สามารถเขียน อ่าน พูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวติประจ าวัน
ได ้

ก าหนดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเขียน อ่าน พูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวติประจ าวัน 

ประเมินความสามารถเขียน 
อ่าน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวติประจ าวัน 

5.2 สามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร/์
คณิตศาสตร/์วิจัยใน
การวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหา

สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรอืแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวนั 
 
 

- ก าหนดประเด็นปัญหา
ชีวิตประจ าวนัให้กับ
ผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวนั 
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ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
ชีวิตประจ าวนั  

 
- น าเสนอและสรุปการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

สามารถใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวนั 

- ก าหนดประเด็นปัญหา
ชีวิตประจ าวนัให้กับ
ผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
- น าเสนอและสรุปการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวนั 

สามารถใช้กระบวนการ
ทางสถิต/ิวิจัยในการ
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวนั 

- ก าหนดประเด็นปัญหา
ชีวิตประจ าวนัให้กับ
ผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการทาง
สถิติ/วิจัย 
- การน าเสนอและสรุป
การแก้ปัญหาร่วมกัน 

ประเมินการใช้กระบวนการ
ทางสถิต/ิวิจัยในการวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนั 

5.3 สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
แสวงหาความรู้ การ
ประมวลความรู้และ
การสื่อสาร 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเสาะ
แสวงหา/สืบค้นความรู้  

- ก าหนดประเด็นปัญหา
ให้กับผู้เรียน 
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเสาะ
แสวงหา/สืบค้นความรู้ 
ในการแก้ปัญหา 
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บันทึก/วิเคราะห/์
ประมวลความรู้ในการ
แก้ปัญหา 
- ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ/สื่อสาร การ
แก้ปัญหา 
- สรุปการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเสาะ
แสวงหา/สืบค้นความรู้ 

 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บันทึก/วิเคราะห/์
ประมวลความรู้ 

ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบันทึก/
วิเคราะห/์ประมวลความรู้ 

 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ/สื่อสารโดยวิธี
ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ/
สื่อสาร 
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แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

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 

หมวดวชิาเฉพาะ                           

   ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์                           

**150 140 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                           

**150 150 การเขียบแบบวิศวกรรม                           

*158 130 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                           

314 126 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1                           

314 127 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2                           

314 226 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3                           

314 232 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์                           

315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1                           

315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2                           

315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                           

315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                           

   ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           

**152 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                           

**158 110 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น                           

**158 200 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น                           

**158 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                           

**158 290 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           

   ค. กลุ่มวชิาชีพ                           

**158 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                           

**158 132 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง                           

**158 212 วงจร สัญญาณ และ ระบบ                           

**158 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล                           
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

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 

**158 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล                           

**158 230 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี                           

*158 300 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง                           

**158 301 ทฤษฎีการค านวณ                           

**158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน                           

**158 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน                           

**158 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                           

**158 330 ระบบฐานข้อมูล                           

**158 331 ระบบปฏิบัติการ                           

**158 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                           

**158 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์                           

**158 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์                           

**158 342 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง                           

**158 343 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง                           

**158 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           

**158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           

**158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           

   ง. กลุ่มวิชาชีพเลือกเรยีน       
 

                   

*158 270 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี                           

*158 350 การเรียนรู้ของเครื่อง                           

**158 351 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล                           

**158 352 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น                           

**158 353 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม                           

*158 354 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข                           

**158 360 การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูงด้วยภาษาวีเอชดีแอล                           

**158 361 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์                           

**158 362 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทัลประยุกต์                           

*158 363 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง                           

* 158 364 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ CMOS                           
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

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 

*158 365 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์                           

*158 366 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์                           

**158 370 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส                           
**158 371 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย                           
**158 372 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพียู                           
**158 373 การออกแบบวิดีโอเกม                           
**158 380 การออกแบบและการต้ังค่าอุปกรณ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

                          
**158 450 วิทยาการเข้ารหัสลับ                           

**158 451 การคณนาควอนตัม                           

**158 460 ไมโครคอนโทรลเลอร ์                           

*158 461 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง                           

**158 462 ระบบฝังตัว                           

*158 463 การออกแบบหน่วยประมวลผล                           

**158 469 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์                           

**158 470 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                           

**158 471 การจัดการและการใช้ฐานข้อมูล                           

**158 472 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์                           

*158 473 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                           

**158 479 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์                            

**158 480 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย                           

**158 481 ความม่ันคงของคอมพิวเตอร์                           

**158 482 การสื่อสารแบบไร้สาย                           

**158 483 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล                           

*158 484 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่                           
*158 485 คลาวด์คอมพิวต้ิง                           
**158 489 หัวข้อเรื่องพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์                           
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

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 

   วชิาชีพเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ                           

*150 390 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะน า                           

152 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้                           

152 313 วิทยาการหุ่นยนต์ข้ันแนะน า                           
154 340 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                           
154 413 การจัดการทางวิศวกรรม                           
จ. กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา                           

**158 399 การฝึกงาน                           

**158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                           
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
1.  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วศ. มข. 1.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.7) 

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

1.3. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (วศ. มข. 1.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.1) 

1.4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  (วศ. มข. 1.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.4) 

1.5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม (วศ. มข. 1.5,  มคอ 1 วศ.คอม 5.1.6) 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (วศ. มข. 2.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.1) 

2.2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 2.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.2.1) 

2.3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้
ได้ตรงตามข้อก าหนด รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา โดย มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (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  ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา  รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 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 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้  (วศ. มข. 2.4,  
มคอ 1 วศ.คอม 5.2.2) 
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2.6. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
(วศ. มข. 2.5) 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
3.1. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ได้ (วศ. มข. 3.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.3.3) 
3.2. สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์

ของตนในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วศ. มข. 3.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.3.1) 

3.3. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา 
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 3.3,  มคอ 1 วศ.คอม 
5.3.2) 

3.4. สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 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. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ

กลุ่มพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ (วศ. มข. 4.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.2) 

4.2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมพหุวัฒนธรรม  
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพมาสือ่สารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (วศ. มข. 
4.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.1, มคอ 1 วศ.คอม 5.4.3) 

4.3. มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (วศ. มข. 4.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.6) 

4.4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ(วศ. มข. 4.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.4.2,  มคอ 
1 วศ.คอม 5.4.4 

4.5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม (วศ. มข. 4.5)  

4.6. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (มคอ 1 วศ.คอม 5.4.5) 
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5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดง

สถิติประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ (วศ. มข. 5.1,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.2) 

5.2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้  (วศ. มข. 5.2,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.4) 

5.3. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ มี
ความช านาญในการใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม  (วศ. มข. 5.3,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.3) 

5.4. สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เก่ียวข้องได้ (วศ. มข. 5.4,  มคอ 1 วศ.คอม 5.5.1) 
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นายพิเชษฐ  เชี่ยวธนะกุล 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย ์ 
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ            ปี พ.ศ.  
        ที่จบ 

 ปริญญาตรี         วศ.บ. (โทรคมนาคม)              สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         2534 
           เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
           ประเทศไทย 
 ปริญญาโท M.Eng.                             Asian Institute of Technologies    2535 
   (Telecommunications)      Thailand 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, 2556. วิทยาการรหัสลับเชิงคณิตศาสตร์, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น. 
พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, 2556. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบ

ดิจิทัล , ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 298 หน้า. 

พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, 2546. เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์วิศวกรรม 4, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 178 หน้า. 

3.2  ผลงานวิจัย 
กนกวรรณ ไวยนนท์ และพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, “การประกันประสิทธิภาพการป้องกัน

การจัดเรียงตัวใหม่ของแพ็กเก็ตในเราเตอร์แบบถ่วงสมดุลย์ ,” The 3rd Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering, 2549. 

3.3  บทความทางวิชาการ 
Bhichate Chiewthanakul, “A Variant of the Baby-Step Giant-Step for 

Computing the Elliptic Curve Discrete Logarithm over Field 
Characteristic Two,” International Conference on Internet Studies 
(NETS2015), 2558. 

พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, “การหาผลเฉลยปัญหาลอการิทึมวิยุตเส้นโค้งเชิงวงรี เหนือฟีลด์
ลักษณะเฉพาะสอง,” งานประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลั ยรังสิ ต 
ประจ าปี 2558. 

Krissanee Kamthawee and Bhichate Chiewthanakul, “The Construction of 
ElGamal over Koblitz Curve,” Advanced Materials Research, 2557, 
931-932: 1441-1446. 

พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล, “การเข้ารหัสด้วยการฝังในจากปริภูมิเพล็นเท็กซ์เข้าไปเส้นโค้งเชิง
วงรีเหนือฟีลด์จ ากัด,” วารสารวิจัย มข., 2556, 18(5). 
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Bhichate Chiewthanakul, “An Integrity-Based Coin Flipping over 
Channels,” The 4th KKU International Engineering Conference 2012, 
2555. 

4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา  19   ป ี
5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตร ี 
198 290   การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

                  Computer Engineering Workshop practice 
198 300   ความน่าจะเปน็ประยุกต์และสถิติ 

     Applied Probability and Statistics 
198 342  หลักการสื่อสารแบบดิจิทัล 

     Principles of Digital Communications 
198 343  ปฏิบัติการหลักการสือ่สารแบบดิจทิัล 

                   Principles of Digital Communications Laboratory 
198 454  วิทยาการรหัสลับ 

     Cryptography 
198 498   การเตรียมงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     Computer Engineering Pre-Project 
198 499  งานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

        Computer Engineering Project 
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นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย ์ 
4.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ            ปี พ.ศ.  
        ที่จบ 

 ปริญญาตรี         วท.บ. (การประมวลผล     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประเทศไทย        2531 
                                 ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) 
 ปริญญาโท M.Sc.(Computer          The George Washington University      2535 
                                 Sciences)                    U.S.A. 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
วิโรจน์  ทวีปวรเดช. 2552. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer   

Programming).ขอนแก่น: คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
3.2  ผลงานวิจัย 

Taweepworadej W. and  Buasri P. (2015). Vehicle Routing Problem for 
Electric Bus Energy Consumption Estimation. Proceedings of the 1st 
International Conference on Environment and Renewable Energy 
Conference. Vienna, Austria, 20-21 May 2015. 

Polpinit P., Ruengnirunsathit P. and Taweepworadej W. (2014). Multi-
Platform Institutional Repository. Advanced Materials Research. V. 
931-932. pp. 1387-1391. 

Kamprew P. and Taweepworadej W. (2014). Online Statistics Report 
System in 3-D Bar Graph on Google Earth Using KML. Proceedings of 
the 2014 International Conference on Advanced Materials, 
Structures and Mechanical Engineering Conference. Inchoen, Korea, 
3-4 May 2014. 

Chaiyasing P. and Taweepworadej W. (2013). The Add-On Multiplatform 
Agent For Multitrigger Active Relational Database System. 
Proceedings of the International Conference on Information and 
Social Science (ISS 2013) Conference. Nagoya, Japan, 24-26 
September 2013. 

Chaiyasing P. and Taweepworadej W. (2013). MySql Add-On Agent for 
Multitrigger ARDBS. Proceedings of the International Conference on 
Information and Social Science (ISS 2013) Conference. Nagoya, 
Japan, 24-26 September 2013. 

ภัทรกิตติ ไชยสิงห์ และ วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2556). เอเจนต์หลายแพลตฟอร์มแบบ
ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลรีเลชันนอลแบบแอกทิฟ. เอกสารการประชุม
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วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14. ขอนแก่น ประเทศไทย 
22 กุมภาพันธ์ 2556. 

วนิดา แก่นอากาศ กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์  และ วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2555). การจดจ า
สัญญาณเสียงเพื่อจ าแนกชนิดของเครื่องดนตรีไทยด้วยอัลกอริทึม C5.0. KKU 
Engineering Journal. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 หน้า 87-96. 

พรศักดิ์ ขวากุพันธุ์ และ วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2554). การพัฒนามัลติทริกเกอร์บนระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบแอกทิฟ. เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. นครพนม ประเทศไทย 2 กันยายน 2554. 

สุรีย์พร ศรีภิรมย์ และ วิโรจน์ ทวีปวรเดช. (2554). ระบบบริการการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครโดยใช้กู เกิลแมปส์ .  เอกสารการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. นครพนม ประเทศไทย 2 กันยายน 
2554. 

Buakanok F. S., Suwannoi P. and Taweepworadej W. (2011). A Comparative 
Study British and Thai Undergraduates in Torrance Test of Creative 
Thinking. Proceedings of the Asian Conference on Language 
Learning 2011 (ACLL 2011). Osaka, Japan, 9-13 June 2011. 

3.3  บทความทางวิชาการ 
  - 

4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา  19   ป ี
5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตร ี 
198 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     Computer Programming 
  198 301  ทฤษฎีการค านวณ    
      Theory of Computation 
  198 390  การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                  Seminar in Computer Engineering 
  198 498  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                  Computer Engineering Pre-Project 

198 499  งานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                  Computer Engineering Project 

 5.2  ระดบัปริญญาโท 
  198 700  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
     Research Methodology and Statistics for Computer Engineering 
  198 897   การศึกษาอิสระ 
     Independent Study 
  198 899  วิทยานิพนธ ์
     Thesis 
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นายอนัตต์  เจ่าสกุล 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ           ปี พ.ศ.  
        ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ประเทศไทย   2530 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ประเทศไทย   2537 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
 อนัตต์ เจ่าสกุล, 2544. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบการสอนวิชา  
  168 361 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ,ขอนแก่น: ภาควิชาวิศวกรรม  
  คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 86 หน้า. 
3.2  ผลงานวิจัย 
 Thanachart Numnonda, Arnut Chaosakul, Boonyarit Kulkiattikool and  
  Kittichai Triratanasirichai, “Fruit Sorting Using Machine Vision,” The  
  Second Annual National Symposium on Computer Science and  
  Engineering, pp. 198 – 206, March 1998. 
 Analysis and design poverty database and interface. Poverty  Related  

   Database Development for Poverty Research and Monitoring and 
   Evaluation System Project :Phase I, Co-researcher, August 5-August 
   30, 2002. Subsidized by World Bank. 

 Implement web application that can retrieve data from poverty database 
   and analyze data according to user requirement. Poverty Database 
   Development for Poverty Research and Monitoring and Evaluation 
   System Project : Phase II, Co-researcher, December 2002 to June 
   2003. Subsidized by World Bank. 

3.3  บทความทางวิชาการ 
 มงคล เต็งรุ่งโรจน์, รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ,  

   “Performance Improvement of RFID System in Mass Races”, The  
   29th International Technical Conference on Circuit/Systems  
   Computers and Communications  (ITC-CSCC), 1-4 กรกฎาคม 2557. 

 พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, 
   “Mobile Apps to Provide Information for College Personnel and 
   Students”, The 29th International Technical Conference on  
   Circuit/Systems Computers and Communications  (ITC-CSCC), 1-4 
   กรกฎาคม 2557. 
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 กรชวัล ชายผา, รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, “ระบบ
   บริหารจัดการจองห้องออนไลน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, The 29th  
   International Technical Conference on Circuit/Systems Computers 
   and Communications  (ITC-CSCC), 1-4 กรกฎาคม 2557. 

 รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, 
   “ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ”, National    
   Conference on Computer Information Technologies 2013 (CIT2013), 
   24 มกราคม 2556. 

 พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, 
   “ระบบจัดการประชุม”, National Conference on Computer Information 
   Technologies, 13 มกราคม 2555. 

 รศ. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, วิทย์ ครุธค า, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, “การใช้ทวิต
   เตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน” , วารสารนวัตกรรมการเรียนการ
   สอน, มกราคม-เมษายน 2554. 

 รศ. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, มังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์, อนัตต์ เจ่าสกุล, “เฟซบุ๊ก
   แอปพลิเคชันเพื่อการประชาสัมพันธ์ การค้นหา และการวิเคราะห์ข้อมูล” , การ
   ประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 26 มกราคม 2554.  

 วิทย์ ครุธค า, รศ. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล, “Twitter Accounts 
   Recommendation Based on Followers and Lists”, Joint   
   International Conference on Information&Communication  
   Technology,Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2010), 21-
   24 ธันวาคม 2553 

 อาคม บุญเลิศ, รศ. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, อนัตต์ เจ่าสกุล และคณะ, “Analysis 
   of Facebook Usage by College Students in Thailand” , The 25th 
   International Technical Conference on  Circuit/Systems, Computers 
   and Communications (ITC-CSCC 2010),  4-7 กรกฎาคม 2553 

 รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, วิทย์ ครุธค า, อนัตต์ เจ่าสกุล , “การใช้ทวิตเตอร์เพื่อ
   เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน” , วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน , 
   มกราคม-เมษายน 2553 

 รศ.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, วิทย์ ครุธค า, อนัตต์ เจ่าสกุล, “การใช้เว็บเครือข่าย
   สังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ” , National 
   Conference on Computer Information Technologies (CIT 2010) , 13-
   15 มกราคม 2553 

 อนัตต์ เจ่าสกุล, วาทินี ถาวรธรรม, สมฤทัย ปั้นพานิช, “Development of Central 
   Integrated Database System, Conference  on Computer Information 
   Technologies 2009 , 14-17 มกราคม 2552 

 กนกวรรณ ไวยานนท์, พงษ์ศักดิ์ จ าปาเทศ, อนัตต์ เจ่าสกุล, “การวัดและเปรียบเทียบ
   อัตราเฟรมเฉลี่ยของสื่อผสมแบบ Stream บนเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย 
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   ระหว่าง Stream ที่มีการ Encode แบบ Single Bit Rate และแบบ Multiple 
   Bit Rate”, TISD 2008, 28 มกราคม 2551 

 อนัตต์ เจ่าสกุล. 2548.   การบริหารจัดการแบนด์วิดท์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
   เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิศวกรรมสาร ม.ข. กรกฎาคม-สิงหาคม 
4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   26    ปี 
5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตร ี  
198 110   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     Computer Programming 
198 220   การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 

     Digital Logic Design  
198 221  ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจทิัล 

     Digital Logic Design Laboratory 
198 290   การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

                  Computer Engineering Workshop practice 
198 430   วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

     Computer Systems Engineering 
198 341  ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

     Computer Networks Laboratory 
198 390  การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

                   Seminar in Computer Engineering 
198 481  ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 

     Computer Securities 
198 489  หัวข้อเรื่องพิเศษการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

                 Special Topics in Telecommunications and Computer Networks 
198 498   การเตรียมงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     Computer Engineering Pre-Project 
198 499  งานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

        Computer Engineering Project 
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นางสาวกรชวัล   ชายผา 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ  

อาจารย ์ 
1.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ            ปี พ.ศ.  
        ที่จบ 

ปริญญาตรี    B.S. (Electrical and   Carnegie Mellon University U.S.A.      2546 
       Computer Engineering)            
ปริญญาโท    M.S. (Electrical and   Carnegie Mellon University U.S.A.      2548 
       Computer Engineering)   
ปริญญาเอก   Ph.D. (Electrical and  Carnegie Mellon University U.S.A.      2554 
       Computer Engineering) 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

          กรชวัล ชายผา. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีพลัสพลัส. เอกสารประกอบ 
  การสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 3.2  ผลงานวิจัย 
S. Jantila, K. Chaipah. A Security Analysis of a Hybrid Mechanism to Defend 

DDoS Attacks in SDN. In Proceedings of the 2016 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON2016), Chiang Mai, Thailand, 
March 2-4, 2016. To be appeared in Procedia Computer Science. 

T. Thiratthankul, S. Srisawangwong, N. Kunaseth, K. Chaipah, S. 
Pongnumkul. A System for Passenger Train’s Arrival and Departure 
Update of Using Rider’s Smartphone GPS Trace. In Proceedings of 
the 7th Atrans Symposium Student Chapter Session (pp. 111-121), 
Bangkok, Thailand, August 22, 2014. Co-operated with Thailand 
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC). 

K. Krajang, K. Chaipah, Statistical and Data Mining Analysis for a Hospital 
Risk Management System, The 18th International Computer 
Science and Engineering Conference, Khon Kaen, Thailand, July 30 
– August 1, 2014. Supported by Khon Kaen University.   

 3.3  บทความทางวิชาการ 
S. Jantila, K. Chaipah. A Security Analysis of a Hybrid Mechanism to Defend 

DDoS Attacks in SDN. In Proceedings of the 2016 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON2016), Chiang Mai, Thailand, 
March 2-4, 2016. To be appeared in Procedia Computer Science. 

K. Runapongsa Saikaew, S. Poltree, K. Chaipah, C. Haruechaiyasak. An 
Automated Question Answering System for a Web Forum Based on 
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a Language Model and Ontology. Walailak Journal of Science and 
Technology (WJST), [S.l.], v. 13, No. xx, xxx 2016 

T. Thiratthankul, S. Srisawangwong, N. Kunaseth, K. Chaipah, S. 
Pongnumkul. A System for Passenger Train’s Arrival and Departure 
Update of Using Rider’s Smartphone GPS Trace. In Proceedings of 
the 7th Atrans Symposium Student Chapter Session (pp. 111-121), 
Bangkok, Thailand, August 22, 2014. 

K. Krajang, K. Chaipah, Statistical and Data Mining Analysis for a Hospital 
Risk Management System, The 18th International Computer 
Science and Engineering Conference, Khon Kaen, Thailand, July 30 
– August 1, 2014 

S. Pongnumkul, T. Pechprasarn, N. Kunaseth, K. Chaipah. Improving Arrival 
Time Prediction of Thailand’s Passenger Trains Using Historical 
Travel Times. The 11th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering (JCSSE'14), Chonburi, 
Thailand, May 14-16, 2014. 

N. Leelathakul, K. Chaipah. Quantitative Effects of using Facebook as a 
Learning Tool on Students’ Performance. The 10th International 
Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE'13), Khon Kaen, Thailand, May 30-31, 2013. 

P. Ngoasuwan,  K. Runapongsa Saikaew, K. Chaipah, S. KonLum, A. 
Chaosakul. Online Reservation Management System Khon Kaen 
University. National Conference on Computer Information 
Technologies, Sakonnakorn, Thailand, Jan 24, 2013. 

K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, R. Pattaramanon, N. Leelathakul,  
K. Chaipha, A. Chaosakul, Using Facebook as a Supplementary 
Tool for Teaching and Learning, International Conference on 
eLearning Futures 2011, Auckland, New Zealand, Nov 30-Dec 1, 
2011. 

K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, N. Leelathakul, K. Chaipah, A. 
Chaosakul, R. Pattaramanon, Using Facebook and Google Docs for 
Teaching and Sharing Information, The Asian Conference on 
Education, Osaka, Japan, Oct 27-30, 2011.  

4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   4  ป ี
5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตร ี  
  198 110     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       Computer Programming 
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  198 341    ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัล 
Principles of Digital Communication Laboratory 

188 342     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       Computer Networks 

198 343     ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       Computer Networks Laboratory 
  198 484     การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

    Computer Network Design and Configuration 
198 498    การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

    Computer Engineering Pre-Project 
198 499     โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

    Computer Engineering Project 
 5.2  ระดับบัณฑติศึกษา 
  198 870    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปัจจบุัน 
       Current Computer Technology for Education 

198 891    สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
     Seminar in Computer Engineering 1 

  198 899    วิทยานิพนธ ์
       Thesis 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 
-------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 
2555 จึงวางระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2555” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”    หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา
       ระดับปริญญาตรีสังกัด                                                           
 “คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของคณะหรือผู้บริหารสูงสุดของ
       หน่วยงานที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับ
       ปริญญาตรีสังกัด 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงาน 
       ที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”             หมายความว่า อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
       เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา 
 “อาจารย์ผู้สอน”   หมายความว่า อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอน 
       รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
       ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับ 
       ปริญญาตรีของ 
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      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล                         
(ส านักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ) 
“การข้ึนทะเบียน”              หมายความว่า การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษา 
      แก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
“การต่อทะเบียน”           หมายความว่า การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษา 
                                                               สภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ลงทะเบียน 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค และคิดเป็นหน่วยกิต 
6.1 ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) 
ด้วยก็ได้ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วน
ภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

6.2 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ 
6.2.3 การฝึกงาน สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
6.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ 

ข้อ 7 มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ
การสอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจ านวน
หน่วยกิตในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 2 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 8 การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
8.1 การรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง 
8.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
8.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
8.4 การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 9 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

9.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        

                           
หมวด 3 

การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

ข้อ 10 การข้ึนทะเบียน 
10.1 คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1.1 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
10.1.2 เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
10.2 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และช าระเงิน

ค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

10.3 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวันรายงานตัว จะต้อง
ให้ผู้รับรองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
ก่อนน ามายื่นและถ้าปรากฏ      ในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัย
จะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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ข้อ 11 การต่อทะเบียน 
11.1 นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาปกติ และช าระเงินค่าต่อ

ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
11.2 กรณีท่ีนักศึกษาต่อทะเบียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

หรือถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามข้อ 28 แห่งระเบียบนี้ ให้ถือว่าการ
ต่อทะเบียนครั้งนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อ
ทะเบียนให้กับนักศึกษา โดยการต่อทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
สามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

11.2.1 การลาพักการศึกษา 
11.2.2 ถูกสั่งพักการศึกษา 
11.2.3 ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข

การส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ 
11.3 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
 

หมวด  4 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน 
12.1 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษา

ให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.2 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
12.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่

เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วย
กิต 

12.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 12.3 และข้อ 12.4 อาจกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

12.6 การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

12.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับ
เป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 



มคอ.2 

- 104 - 
 

12.8 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

12.9 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษา
ตามข้อ 37.3 แห่งระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

12.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาได้ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

12.11 นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบยีนเรยีนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 

12.12 คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

12.13 การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายวิชาให้ถือว่าการลงทะเบียน
เป็นโมฆะ      

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
13.1 นักศึกษาที่ได้ R ตามหมวดที่ 7 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการ

เปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน
ได้ 

13.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+ อีกเพ่ือท าให้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้อง
น าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

13.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา ก็
อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียน
ซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

 
หมวด 5 

การเพิ่มและถอนรายวิชา  

ข้อ 14 การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ 15 การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
15.1 การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่
หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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(Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 .1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสอง
ของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่ม
เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอน
นั้นจะได้  W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

15.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 .2 รายวิชาที่ถอนนั้นจะ
ได้รับ F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ 16 เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 12.3 
ข้อ 12.4 และข้อ 12.5 แห่งระเบียบนี้  

 
หมวด 6 

การศึกษาแบบร่วมเรียน  

ข้อ 17 การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 

ข้อ 18 การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม
หมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 แห่งระเบียบนี้ 

ข้อ 19 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 

ข้อ 20 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรว่มเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่
นับหน่วยกิตไม่ได้ 

ข้อ 21 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพ่ือจะนับ หน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
และรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้
ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวด 7 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน  

ข้อ 23 ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและค่าคะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                 ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
 A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   3.5  
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 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  
ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U และ W 
ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 
      ตัวอักษร                               ความหมาย 
     I                       ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     P                        ก าลังด าเนินอยู่ (In Progress) 
     R                      ซ้ าชั้น (Repeat) 
     S                      พอใจ (Satisfactory) 
     T                      รับโอน (Transfer) 
     U                      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
กรณีที่ มี ก า ร เที ยบ โอนผลการ เ รี ยนจากการศึ กษานอกระ บบให้ เ ป็ น ไปตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือที่ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ข้อ 24 การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
24.1 ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.1.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับ
คะแนน 

24.1.2 เปลี่ยนจาก I  ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
24.1.3 เปลี่ยนจาก R ภายในก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ท่ีคณะแพทยศาสตร์

ก าหนด 
24.1.4 การใช้  F  นอกเหนือจากข้อ 24.1.1 24.1.2 และ 24.1.3 แล้ว ยังใช้ได้

ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ F 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 
25.2 
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(3) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ ภายในก าหนดเวลาของคณะที่
รายวิชานั้นสังกัด 

(4) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 15.3 
(5) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
24.2 ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดด้วย
เหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 

24.2.2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
     การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ที่รายวิชานั้นสังกัด
และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I แล้ว ให้คณะที่รายวิชานั้น
สังกัดอยู่ก าหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น 
F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้
คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทราบล่วงหน้า 

24.3 ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า 1 
ภาคการศึกษา ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้อง
ประเมินผลเป็น  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

24.4 ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านใน
รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 

24.5 ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.5.1 การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับ

คะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 
24.5.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
24.6 ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้าย
รายวิชา 

24.7 ตัวอักษร  W  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวด 8 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ 25 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
25.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค

การศึกษาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งและเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้ง
สุดท้ายแล้ว ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

25.2 อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์และเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

25.3 การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average 

= G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
25.5 วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.) ให้ท าดังนี ้
25.5.1 ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วย

กิตของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

25.5.2 การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่งและให้ปัด
เศษเฉพาะ ทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพ่ือให้
เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

25.6 รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็น
ตัวหารในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 26 การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ออกเป็น
ประกาศของคณะ 

ข้อ 27 การสอบ 
27.1 การสอบแบ่งเป็น  

27.1.1 การสอบย่อย 
27.1.2 การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจ าภาค 
27.1.4 การสอบรวบยอด 
27.1.5 การสอบประเภทอ่ืน 

27.2 การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจ
น าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลา 
และวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชา
นั้น  
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27.3 กา รสอบกล า งภ าค  หมายถึ ง  ก า ร สอบกล า งภ าคตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

27.4 การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจ า
ภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาค 

27.5 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพ่ือมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขา
ใดสาขาหนึ่ง หรือให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

27.6 การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้
ให้เป็นไปตาม ที่คณะก าหนด 

ข้อ 28 การตกออก 
28.1 การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษานั้นๆ และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้  
I  

28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 
28.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมี

หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30 - 59 หน่วยกิต 
28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมี

หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป 
28.2.3 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 29 การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
29.1  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

29.1.1 การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
29.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็น

รายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2 .00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาที่คณะก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

29.3 มีคุณสมบัติตามข้อ 30.1 แห่งระเบียบนี้ 
29.4 มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
29.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
29.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
29.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29 .2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็น
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ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 
30.2 แห่งระเบียบนี้ 

29.8 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ าคณะรับรองการส าเร็จ
การศึกษา 

 
หมวด 9 

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ข้อ 30 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
คณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

30.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้
สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ 29 แห่งระเบียบนี้ทุกประการ และต้อง 

30.1.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการ
เสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

30.1.2 ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
30.2 ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้

สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ 29 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 29.2 แห่งระเบียบนี้ และต้อง 

30.2.1 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือ 

30.2.2 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และ
มีหน่วยกิตท่ีได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด  

30.3 การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ข้อ 31 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
31.1 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

31.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่
นับเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

31.1.2 ไม่เคยสอบได ้F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 
31.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม แล้วท าให้ส่งผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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31.1.4 ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา เว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ยกเว้นได้โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรติ
นิยมเท่านั้น 

31.1.5 ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
จะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ 
ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 3.60 กรณีที่ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากัน
ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชา
บังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.60 
31.2.3 เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 

3.59  
31.3 การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ให้เป็นไป

ตามข้อ 31.1 และข้อ 31.2 ในระเบียบนี้  

ข้อ 32 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  
 กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 29 และข้อ 30 แห่งระเบียบนี้ ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ 33 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 10 

การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ 34 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
34.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอ
เข้าศึกษาและให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจก าหนด
วิธีการ หลักเกณฑ์พิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได ้
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34.2 นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็น
นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิมและต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

34.3 นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ   ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

34.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

34.5 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่
เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียน
จากสถาบันเดิมด้วย 

34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ โอนมาจากสถาบันอ่ืน 
มหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มา
ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 35 การย้ายคณะเรียน 
35.1 การย้ายคณะเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะของคณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
35.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

35.2.1 เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
35.2.2 ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
35.2.3 มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมี

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
35.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะที่ก าลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้อง
ยื่นเอกสารดังกล่าว ก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย 6 สัปดาห์  

คณะที่นักศึกษาประสงค์จะขอย้ายสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายคณะและวิธีการโดยออกเป็น
ประกาศของคณะ 

35.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 
35.4.1 การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้า

ศึกษา 
35.4.2 ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ทั้งหมด 
35.4.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา  
35.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่า

ของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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35.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชา
ที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ 36 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่
ละคณะ 

 
หมวด 11 

การลา การพ้นสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 
ข้อ 37 การลา 

37.1 การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
37.1.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
37.1.2 การลาพักการศึกษา 
37.1.3 การลาออก 

37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3 การลาพักการศึกษา 
37.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ต่อไปนี้ 
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลความจ าเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร 

37.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่
นักศึกษาไม่อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ 
ที่คณะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ และแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการ
สอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มี
สาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 

37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้ง
ละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

37.3.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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37.4 การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐาน
การแสดงว่า  ไม่มีหนี้สินค้างช าระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได้ 

37.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆ ประกอบด้วย 
37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่

ปรึกษา กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ
ลาออก 

37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติ
ให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็น
ต้น 

37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย กรณี
ลาออก หรือลาพักการศึกษา 

37.6 การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกให้ถือตามวันที่อนุมัติให้มีผลในการลา 
37.7 การลาทุกกรณี จะไม่ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 38 การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
38.1 ตาย 
38.2 ลาออก 
38.3 ตกออก 
38.4 ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5 ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
38.6 เรียนส าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเป็น
วันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสอง
ปริญญาให้ถือวันพ้นสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาค
การศึกษา โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

38.8 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
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38.9 ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

38.10 ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเท็จ
ต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ 10.3  แห่งระเบียบนี้ 

38.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท 

38.12 โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
38.13 อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 39 การคืนสภาพนักศึกษา 
39.1 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได้  
39.1.1 พ้นสภาพตามข้อ 38.2 ข้อ 38.7 ข้อ 38.8 และข้อ 38.13 หรือ 
39.1.2 พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้

ตกออกโดย      ยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
39.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 12 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ 40 นักศึกษาที่กระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 41  
แห่ งระเบี ยบนี้  และต้องถูก พิจารณาลง โทษทางวิ นั ยตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งด้วย 

ข้อ 41 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังนี้ 
41.1 ปรับตกในรายวชิาที่เป็นกรณีสาเหตุของการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนระเบยีบนี้ เช่น 

ทุจริตในการสอบและกรณีที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4 
41.2 ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น โดย

นับย้อนหลังตามล าดับรายวิชาที่สอบ 
41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น 
41.4 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 42 การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
42.1 ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐาน

ข้อเท็จจริงต่างๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและ
เสนอโทษ 

42.2 ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้น
หนึ่ง โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจาก
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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42.3 ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้คณะที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจ
อุทธรณ์ได้  ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

43.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบ
ค าสั่งลงโทษ 

43.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
43.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืน

หรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
43.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 44 ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

 กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อ     
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย   
 ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือเป็น
ที่สุด แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 
 

            หมวด 13 
การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิ ก
เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงก าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้อ 45 การจัดการศึกษาตลอดปี การก าหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 46 การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ
สอบแก้ตัว   การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ าชั้น การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 47 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนปีการศึกษา 
2556 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และ
ประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 48 ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใช้ข้อความ “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” ให้ถือเป็น “ภาคการศึกษาพิเศษ” 
ตามระเบียบนี้ 

       ประกาศ  ณ  วันที่    22    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 
 

 

พลต ารวจเอก       
      (เภา สารสิน) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่766/2549) ว่าด้วย  
การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับ 

ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบบัที่  766 / 2549) 
เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ  และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกทั้งเพื่อ
เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการ  
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และเพื่อ
ปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 
2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549)  เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   
ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก บริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  3/2548)   
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “รายวิชา” หมายถึง  กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 
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 ข้อ .5. นักศึกษาผู้ มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอื่น
ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค าร้อง 
ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  
และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่
นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  และเค้าโครง
รายวิชา เพื่ อระกอบ การพิจารณาด้วย  ยกเว้น ผู้ ขอเทียบโอนที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ให้
แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ของ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน  20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค าร้อง และ
เป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ ตาม
กฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  C 
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ 
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ให้ เ ที ยบ โอนได้ จากต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ 
ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตาม
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศ ซึ่ง
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้น

สังกัด  เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 
7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1 เพื่อ

พิจารณาการรับเทียบโอน   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ 7.1 หากเห็นชอบ
ให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
          นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได้  ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิต 
ที่ลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตาม
ประกาศนี้  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบหมายเลข 6 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 

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

 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  16(2 )  แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ .ศ .  2541 ประกอบด้วยมติ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2541 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียบเรียนข้าม 
                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
             เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และรวมถึง 
              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอื่นที่มีข้อตกลง 
             ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้าม 
             มหาวิทยาลัย 
 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน 
 “ข้ามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง 
              และน าจ านวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
              จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 
              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
 ข้อ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 
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5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่นความ
จ านงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อน 
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน 
5.1.3 ก าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของ
มหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 
ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่งหรือข้อปฏิบัติใดๆ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 
 
 
 
                                                                (ลงชื่อ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 
                                                                                  (เภา   สารสิน) 
                                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1072/2550)  
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการ 

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 1072/2550)  
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 
เพื่อให้การพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝ่าฝืน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทก าหนดโทษ ข้อ 41 
และข้อ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2547 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดบานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้ น  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  20 และ มาตรา  23(1 )  แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

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

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

ปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวิชาการ 
 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที่นักศึกษาถูกสั่ งลงทาทางวิชาการ

เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทุจริตในการสอบ คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิด
เงื่อนไขของรายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลา
สอบซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 

 “การอุทธรณ์” หมายถึง การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่ อขอให้พิ จารณา
ทบทวนค าสั่งลงโทษ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ลงโทษ 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามประกาศนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยค าสั่งของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย 
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ข้อ5 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมมือชื่อของผู้อุทธรณ์ เสนอต่ออธิการบดี 
โดยยื่นที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 

ข้อ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้ 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณา
เป็นการเฉพาะราย ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) เป็นกรรมการ 

จากคณะที่ไม่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์ อีก 2 คน  
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขนุการ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผลการ
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ด าเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือื่นๆ ตามเห็นสมควร 
และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ท ารายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์
เสนอต่ออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ์ กรณีมีเหตุความจ าเป็นให้
สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้คร้ังละไม่เกิน 60 วัน 

ข้อ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอ านาจพิจารณา วินิจฉัย มีค าสั่งเพิ่มโทษ 
ลดโทษ หรือยกอุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
                                                                                 
 
                                                                   (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

                                         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 8 
 

องค์ประกอบและตัวชีว้ัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมนิผลการจัดการหลักสตูร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งตาม
กระบวนการจัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร มีองค์ประกอบรวม 8 องค์ประกอบ และตัวชี้วัดรวม 28 ตัวเป็นตัวชี้วัดส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 ตัว และตัวชี้วัดส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 27 ตัว ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัด จ านวน ตัวชี้วัด จ านวน 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร     
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1,1.1.2 2 1.1.1 1 
2. การน าหลักสูตรไปใช ้     
 2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 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 คุณภาพของอาจารย์ 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 
           ส่งเสริมการเรียนการสอน 

2.5.1,2.5.2 2 2.5.1,2.5.2 2 

3. การประเมินผลการใชห้ลักสตูร     
 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 คุณภาพของผลงานวชิาการ 
           และวิทยานิพนธ ์

3.2.1 1 3.2.1,3.2.2,3.2.3 3 

 รวมตัวชี้วัด 25 รวมตัวชี้วัด 27 
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รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน

รับผิดชอบให้
ข้อมูล 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการเพื่อให้หลักสูตรและ
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่ก าหนด 
1.1 คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและสงัคม ความเปลีย่น 
แปลงทางดา้นวชิาการเปา้หมาย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของกระ 
ทรวงศึกษาธิการ(ตามระยะเวลาที่
ก าหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง) 

- รายงานข้อมูลหลัก 
สูตรแต่ละปีการศึกษา 

- ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อ
ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิงานใน
สถานทีป่ระกอบการ และ รายวชิา
วิจัยหรือโครงการหรือสัมมนาที่ส่ง 
เสริมกระบวนการวิจัยและการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 

- ข้อมูลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือราย วิชาฝึก
ปฏิบัติงานในแตล่ะ
หลักสูตร 
 

- ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2. การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีองค์ประกอบคุณสมบัติ จ านวน และอ านาจ
หน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.1 คุณภาพ
ของการบริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ 
ประกอบคุณสัมบัติ จ านวน และ
อ านาจหนา้ที่ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-รายชื่อคณะกรรม การ
บริหารหลัก  สูตร
พร้อมคุณวุฒิต าแหน่ง 
และสังกัด 

- ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณา
และตัดสนิใจร่วมกันในเร่ืองต่างๆ 
เก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 

- รายงานการประชุม
หรือมติการประชุมของ
คณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 สัดส่วนจ านวนผู้สมัคร : จ านวน
ประกาศรับ : จ านวนผู้รายงานตัวเข้า
ศึกษา (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ของการรับในทุกสาขานั้นเชน่ 

- จ านวนผู้สมัคร 
- จ านวนประกาศรับ 
- จ านวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 

- ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 
- บัณฑิตวิทยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน
รับผิดชอบให้

ข้อมูล 
วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) (กรณีโครงการ

พิเศษและรับเอง) 
 2.2.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละ

ปี ป.ตรี เฉพาะรับตรงกบั admission 
ส านักนักบริหารฯโครงการพิเศษ 
(คณะ) บัณฑิตศึกษา (บัณฑิต
วิทยาลัย) (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้
ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานัน้เช่น 
วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป)  

- GPA ของผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 
- จ านวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 
- ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลยั 

- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง) 

 2.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของ
การรับในทุกสาขานัน้เช่น วิศวกรรม
ทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

- คะแนนผลการสอบ
วิชาภาษา อังกฤษของ
ผู้ราย งานตัวเข้าศึกษา 
- จ านวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 

- ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 
- บัณฑิตวิทยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง) 

 2.2.4 จ านวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับหลักสูตร
นานาชาติ) 

- จ านวนนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ 

- ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 

 2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็น
นักศึกษาในปีการศึกษาปัจจบุัน จาก
จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
ภาพรวม 

- จ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาใน
แต่ละป ี
- จ านวนนักศึกษาที่
พ้นสภาพ 
- จ านวนนักศึกษาที่
ลาออก 
- จ านวนนักศึกษาที่
หมดสภาพในลักษณะ
อื่น 

- ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 

2.3 คุณภาพ
ของอาจารย ์

2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์แยกตาม
คุณวุฒิ ตรี : โท : เอก  
(อาจารย์ผูส้อน) 

- จ านวนอาจารย์ใน
สังกัดและท าหน้าที่
สอนในหลักสูตรจ าแนก
ตามคุณวุฒิในแตล่ะ
ระดับ 
 
 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน
รับผิดชอบให้

ข้อมูล 
 2.3.2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์แยกตาม

ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ 

- จ านวนอาจารย์ใน
สังกัดและท าหน้าที่
สอนในหลักสูตรจ าแนก
ตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.3.3 สัดส่วนจ านวนอาจารย ์
ต่อจ านวนนักศึกษา 
 

- จ านวนอาจารย์ใน
สังกัดและท าหน้าที่
สอนในหลักสูตร 

- จ านวนนักศึกษา
ปัจจุบนั 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.3.4 จ านวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญตา่ง 
ประเทศที่เป็นผู้สอน เชิญมาสอนเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ กรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ และมาปฏิบัตงิานอื่นๆ 
ในหลักสูตร 

- จ านวนอาจารยช์าว
ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

 2.3.5 จ านวนผลงานวิชาการ/ผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร และ/
หรือเสนอในการประชุมวิชาการ ต่อ
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 

- จ านวนผลงาน
วิชาการ/ผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
วารสาร และ/หรือ
เสนอในการประชุม
วิชาการ 

- จ านวนอาจารย์
ในหลักสูตร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.3.6 จ านวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือ
ต าราและสื่อการสอนทีผ่ลิตโดย
อาจารย์ในหลักสูตร ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

- จ านวนผลงาน (เรื่อง) 
- จ านวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัเชิญให้เป็น
กรรมการในวิชาชีพ กรรมการ
วิทยานพินธ์และผู้ทรงคุณวุฒิดา้น
วิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อ
จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

- จ านวนอาจารยท์ี่
ได้รับเชิญ 
- จ านวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.4 คุณภาพ
ของการจัดการ
เรียนการสอน 

2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ จากจ านวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลกัสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา 

- จ านวนรายวชิาที่เปิด
สอนในปีการศึกษานัน้ 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน
รับผิดชอบให้

ข้อมูล 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการ บริหาร
หลักสูตร 

 2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning 
จากจ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน
ในหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา 

- จ านวนรายวชิาที่เปิด
สอนในปีการศึกษานัน้ 
- จ านวนรายวชิาที่มี
การสอนโดยใชส้ื่อ
เทคโนโลยี หรือระบบ  
e-learning 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดย
บูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา
จากจ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอน
ในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จ านวนรายวชิาที่เปิด
สอนในปีการศึกษานัน้ 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการ บริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.4.4 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพ/ประสิทธภิาพ
การสอนของอาจารย์ในหลักสูตรใน
ภาพรวม 

- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- จ านวนรายวชิาที่เปิด
สอนในปีการศึกษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.5 คุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
เสริมความรู้และทักษะทางวชิาการ ที่
ด าเนินในระดับหลักสูตร (เช่น การให้
ค าปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

- จ านวนกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 2.5.2 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ที่ด าเนนิการในระดบัหลักสูตร 
(เช่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
การมีวินัยในตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ฯลฯ) 
 

- จ านวนกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน
รับผิดชอบให้

ข้อมูล 
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการเพื่อให้ผลผลิตคือบัณฑิต
และองค์ความรู้อันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
3.1 คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

- จ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาใน
ปีการ ศึกษาหนึ่งๆ 
- จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
ในแต่ละรุ่นปีการศึกษา
นั้น 

- ส านักบริหาร
และพัฒนาวชิาการ 

 3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท า 
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา 
(และการไดง้านท าตรงสาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษา และได้รับเงนิเดือน
เร่ิมต้นตามเกณฑ์) 

- ผลการวิจัยภาวะการ
มีงานท า และ
การศึกษาต่อของ
บัณฑิตปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 3.1.3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑติ (ด้านความรู้
ความสามารถทางวชิาการตาม
ลักษณะงานสาขานั้นๆดา้นความรู้
ความสามารถพื้นฐานทีส่่งผลต่อการ
ท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวชิาชีพ) 

- ผลการวิจัยผู้ใช้
บัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวชิาการหรือด้านอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาตใินรอบ 
3 ปีที่ผ่านมา (คน) 

- รายงานข้อมูลจ านวน
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปีที่ผ่านมา (ชิน้งาน) 

- รายงานข้อมูลจ านวน
ผลงานวิทยานพินธ์ของ
นักศึกษาที่ได้รบัรางวลั 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมี หน่วยงาน
รับผิดชอบให้

ข้อมูล 
 3.2.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานพินธ์

ปริญญาโทของผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตอ่
จ านวนวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นทั้งหมด 

- จ านวนบทความจาก
วิทยานพินธป์ริญญาโท
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
นั้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(นับทัง้ หมดที่เป็น
ผลงานของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา) 
- จ านวนวิทยา นิพนธ์
ปริญญาโทของผู้ส าเร็จ
การ ศึกษาในปีการ   
ศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 3.2.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานพินธ์
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทั้งหมด 

- จ านวนบทความจาก
วิทยานพินธป์ริญญา
เอกที่ตี พิมพ์หรือ
เผยแพร่ในปีการศึกษา
นั้น 
- จ านวนวิทยา นิพนธ์
ปริญญาเอกในปี
การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดการสอนใรแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีผล
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบหมายเลข 9 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรและ 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
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รายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2553 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
1.  การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร 
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 
 1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุก 5 ป ีกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีการศึกษาที่รายงาน อายุใช้งาน 
2550 2553 3 ป ี

 
 1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และรายวิชาวิจัยหรือโครงงานหรือสัมมนาที่สง่เสริมกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที ่
รายงาน 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด 
จ านวนรายวิชา 

สหกิจศึกษา 
2553 69 3 

 
2. การน าหลักสูตรไปใช ้
 2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ จ านวน และอ านาจหน้าที่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไฟล์ค าสั่ง 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
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 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
ร่วมกันในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 
 

รายงานการประชุม รายงานผล การด าเนินการประจ าป ี
28 ธันวาคม 2553 26 พฤษภาคม 2554 
4 มีนาคม 2554  
22 มีนาคม 2554  
7 เมษายน 2554  

4 พฤษภาคม 2554  
11 พฤษภาคม 2554  
27 พฤษภาคม 2554  

 
2.2 คุณภาพของนักศึกษา 

 2.2.1 สัดส่วนจ านวนผู้สมัคร : จ านวนประกาศรับ : จ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยก
สาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) 
 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนรับสมัคร 
จ านวนผู้รายงาน

ตัวเข้าศึกษา 
อัตราการแข่งขัน 

อัตราการเข้า
ศึกษา 

754 70 44 0.09 0.06 
 
 2.2.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละป ี

- ป.ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission ส านักบริหารฯ  
- โครงการพิเศษ (คณะ)  
- บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลยั) 
(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเชน่ วิศวกรรมทั่วไป เกษตร
ทั่วไป) 
 

GPA เฉลี่ย จ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
3.46 44 

 
 2.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี  
  (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป  เกษตร
ทั่วไป) 
 

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ จ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
0.00 44 
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2.2.4 จ านวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับหลักสูตรนานาชาต)ิ 
 

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาต ิ
รหัส 50 จ านวน 0 คน 
รหัส 51 จ านวน 0 คน 
รหัส 52 จ านวน 0 คน 
รหัส 53 จ านวน 0 คน 
รหัส 54 จ านวน 0 คน 

 
2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาปัจจบุัน จากจ านวนนักศึกษาที่

เข้าศึกษาในภาพรวม 
 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

ตกออก ลาออก พ้นสภาพ
ลักษณะอื่น 

รวมเป็น ร้อยละของ 
นักศึกษาที่คงสภาพ 

50 92 คน 216 คน 298 คน 53 คน 567 คน 0.00 
51 115 คน 126 คน 50 คน 3 คน 179 คน 0.00 
52 144 คน 22 คน 17 คน 3 คน 42 คน 70.83 
53 123 คน 0 คน 0 คน 3 คน 3 คน 97.56 
54 129 คน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 คน 100.00 

  
2.3 คุณภาพของอาจารย์ 
  2.3.1 สัดส่วนจ านวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ ตรี : โท : เอก : อื่นๆ (อาจารย์ผูส้อน) 
 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ 
0 

(0.00%) 
9 

(0.45%) 
11 

(0.55%) 
0 

(0.00%) 
 
 2.3.2 สัดส่วนจ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ : อ่ืนๆ 
 

ศ. รศ. ผศ. อ. อื่นๆ 
0 

(0.00%) 
2 

(0.10%) 
7 

(0.35%) 
11 

(0.55%) 
0 

(0.00%) 
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 2.3.3 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ (อาจารย์ผู้สอน) ต่อจ านวนนักศึกษา 
 

อาจารย์ นักศึกษา สัดส่วน 
20 193 1 : 9.65 

 
 2.3.5 จ านวนผลงานวิชาการ/ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการ

ประชุมวชิาการ ต่อจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 
 

จ านวนผลงาน จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
ไม่มีข้อมูล 20 

 
 2.3.6 จ านวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือต ารา และสื่อการสอนทีผ่ลิตโดยอาจารย์ใน

หลักสูตร ต่อจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 
 

จ านวนผลงาน จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
ไม่มีข้อมูล 20 

 
 2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัเชิญให้เป็นกรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานพินธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นวชิาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
เชิญ 

จ านวนอาจารย์ในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 

5 20 25.00 
 
 2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
  2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดที่

เปิดสอนในหลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา 
 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

96 46 47.92 
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2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจ านวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนรายวิชาที่มีระบบ  

e-learning 
คิดเป็นร้อยละ 

96 44 45.83 
 
  2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ให้กับนักศึกษา จากจ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนรายวิชาที่มีการสอน

โดยบูรณาการ 
คิดเป็นร้อยละ 

96 46 47.92 
 
 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
  2.5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ ที่ด าเนนิการใน

ระดับหลักสูตร (เชน่ การให้ค าปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 
 

จ านวนกิจกรรม จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
7 380 380 

 
  2.5.2 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ ที่

ด าเนินการในระดับหลักสูตร (เช่น การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยในตนเองและ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ ฯลฯ) 

 
จ านวนกิจกรรม จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์

4 380 380 
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3. การประเมินผลการใชห้ลักสตูร 
 3.1 คุณภาพของบัณฑิต 
  3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาปีที่

ประเมิน 
50 92 46 50.00 46 
51 115 0 0.00 0 
52 144 0 0.00 0 
53 123 0 0.00 0 
54 129 ไม่มีข้อมูล 0.00 ไม่มีข้อมูล 

 
  3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน

หลังจบการศึกษา (และการได้งานท าตรงสาขาวชิาทีส่ าเร็จการศึกษา และการได้รับ
เงินเดือนเร่ิมต้นตามเกณฑ์) 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ได้งานท า ศึกษาต่อ รวมเป็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
 
  3.1.3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถทาง

วิชาการตามลักษณะงานสาขานัน้ๆ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีข้อมูล 
 
  3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวชิาการหรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาตใินรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (คน) 

 
2551 2552 2553 รวม 

0 5 57 62 
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 3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ 
3.2.1 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา (ชิ้นงาน) 
 

2551 2552 2553 รวม 
ไม่มีข้อมูล 1 14 15 
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เอกสารแนบหมายเลข 10 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  147  หน่วยกิต - ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม 
- กลุ่มวิชาคณิต-วิทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
12 
12 
6 
 
 
 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาภาษา – การสื่อสารและการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
- กลุ่มวิชาวทิย-์คณิต – การคิดเชิงวิเคราะห์

และเชิงวิพากษ ์
- กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม - คุณธรรม จริยธรรม 

คุณค่าของชีวิตในสงัคม 
- กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม – วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา 
- กลุ่มวิชาวทิย-์คณิต – ความรอบรู้และการ

ปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน ์
 
 
 
 

 

30 
12 
 
6 
 
6 
 
3 
 
3 

- ปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง
หลักสูตร 
 
- ลดจ านวนหน่วยกิต 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 
 ไม่เรียน 

สหกิจ 
 เรียน 
สหกิจ 

 -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 27   27 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11   11 
 -  กลุ่มวิชาชพี 48   45 
 -  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18   15 
 -  กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
    กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา (นบัหน่วยกิต) 
    กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต) 

 
0 
1 

 
   6 
   1 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6-9 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 
 ฝึกงาน สหกิจ 
 -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 24 24 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 15 
 -  กลุ่มวิชาชพี 54 51 
 -  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 15 
 -  กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 
 
 
 

0 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
 

- ลดจ านวนหน่วยกิต 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. รายวิชา 
   3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30 หน่วยกิต   
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในกลุ่ม
ต่าง ๆ ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดงัต่อไปนี้ 
 

3. รายวิชา 
   3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30 หน่วยกิต   
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไปรวม  30  หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
- ปรับปรุงกลุ่มวชิา 

 (1)  กลุ่มวิชาภาษา                                         12 หน่วยกิต 
      นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวชิาในทุกรายวชิาต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 
     คุณลักษณะบัณฑติ การสือ่สารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง       

 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - ปรับปรุงชื่อและค าอธบิาย
รายวิชา 
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**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 1  3(3-0-6) - ปรับปรุงชื่อและ

ค าอธิบายรายวิชา 
**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 2 3(3-0-6) - ปรับปรุงชื่อและค าอธบิาย

รายวิชา 
*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
  050 109 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในวิชาชพี                               3(3-0-6) 

 
- ตัดออก 

(2)  กลุ่มวิชามนุษย-์สังคม                                 12 หน่วยกิต 
    นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในทุกรายวิชาต่อไปนี้ 
 

(3) กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม       3 หน่วยกิต 
     คุณลักษณะบัณฑติ คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าชีวิตในสังคม 

 

000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ 3(3-0-6)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิทย-์คณิต 
  000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) - ตัดออก 
**150 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2(2-0-4) -  ปรับปรุงรหัสวชิา 

จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

**150 400 การเตรียมความพร้อมในการท างาน
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 190 410 การเตรียมความพร้อมในการท างานและ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

1(1-0-2) -  ปรับปรุงรหัสวชิา 
จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

  (4) กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม    3 หน่วยกิต 
     คุณลักษณะบัณฑติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา                       

 

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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(3)  กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์                                      6 หน่วยกิต 
     นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในทุกรายวิชาต่อไปนี้ 
 

(2) กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต     6 หน่วยกิต 
     คุณลักษณะบัณฑติ การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์           

 

**000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) - ปรับปรุงรหัสวชิา ชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 

*150 240 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
  195 111  การสื่อสารด้วยแบบ 3(2-3-5) - ปรับปรุงและย้ายไปกลุ่ม

วิชาพืน้ฐานวิชาชพี
วิศวกรรมศาสตร์ 

  (5) กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต     3 หน่วยกิต 
     คุณลักษณะบัณฑติ ความรอบรู้และการปรับตัว 

     ในยุคโลกาภิวัตน์   

 

  000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ 3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชามนษุย์
และสังคม 
 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต    3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า  111 หน่วยกิต  
   3.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์    27 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นในทุกวิชาต่อไปนี้ 
 

      3.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์   24 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นในทุกวิชาต่อไปนี้ 

 

**150 140 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 194 100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**150 150 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)   - ปรับปรุงชื่อ ค าอธิบาย

รายวิชาและยา้ยมาจาก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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*158 130 หลักมูลของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-6) 198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 

314 126 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 314 126  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
314 127 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 314 127 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
314 226 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 314 226  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
314 232 สมการเชิงอนุพนัธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์

3(3-0-6) 314 232  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 

3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 

315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 315 111 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 315 112 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) - ไม่เปลี่ยนแปลง 
     
   3.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
      11 หน่วยกิต 
   นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวชิาในทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 

     3.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
      15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นจากทุกรายวิชาต่อไปนี้ 

 

**152 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาเพื่อทดแทน
วิชา 198 213 

  198 130 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพี 
  198 131 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ข้ันสูง 
1(0-3-2) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพี 

**158 200 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 198 200 วิยุตคณิตและพีชคณติเชิงเส้น 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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**158 110 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) 198 210 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) - ปรับปรุงรหัสวชิาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
  198 213 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) - ตัดออก 
**158 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 198 214 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) - ปรับปรุงรหัสวชิาและชื่อ

วิชา 
**158 290 การฝึกปฏิบัติงานวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1(0-3-2) 198 290 การฝึกปฏิบตัิงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

   3.2.3 กลุ่มวชิาชีพ                                        48 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นในทุกรายวิชาต่อไปนี้ และ

ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับคะแนนแต่
ละวิชาไม่ต่ ากว่า C จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาทีเ่รียน
วิชา 158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชา
ฝึกงานและสหกิจศึกษา จะได้รบัการยกเว้นไม่ต้องเรียนวชิา 158 498 
การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ 158 499 โครงการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

   3.2.3 กลุ่มวิชาชีพ                                        54 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านจากทุกรายวิชาต่อไปนี้ และ 
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับคะแนนแต่
ละวิชาไม่ต่ ากว่า C จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เลือก
เรียน  วิชาสหกิจศึกษาในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา จะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา 198 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และ 198 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

**158 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  3(3-0-6)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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**158 132 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ันสูง  

1(0-3-2)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 212 วงจร สัญญาณ และ ระบบ   3(3-0-6) 198 215 วงจรสัญญาณ และ ระบบ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 198 220 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะ
ดิจิทัล  

1(0-3-2) 198 221 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจทิัล 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 230 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 198 232 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
*158 300 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
  198 300 ความนา่จะเป็นประยกุต์และสถิติ 3(3-0-6) - ตัดออก 
**158 301 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 198 301 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน  3(3-0-6) 198 320 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ต่อประสาน   

1(0-3-2) 198 321 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อ
ประสาน 

1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 198 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  198 323 การประยุกต์ การออกแบบดิจิทัล 3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพีเลือก

เรียน 
  198 324 ปฏิบัติการการประยกุต์ การออกแบบ

ดิจิทัล 
1(0-3-2) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพีเลือก

เรียน 
**158 330 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 198 330 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 331 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 198 331 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 198 332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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เปลี่ยนหมวดวชิา 

**158 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 198 340 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 198 341 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 342 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและ
แบบจ าลอง  

3(3-0-6) 198 342 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 343 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัล
และแบบจ าลอง  

1(0-3-2) 198 343 ปฏิบัติการหลักการสือ่สารแบบดิจทิัล 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 198 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  198 420 ระบบฝังตัว 3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพีเลือก

เรียน 
  198 430 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาชพีเลือก

เรียน 
**158 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1(0-3-2) 198 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 198 499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

   3.2.4 กลุ่มวชิาชีพเลือกเรียน              ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวชิาต่อไปนี้ หรือ

รายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง อย่างน้อย 18 หน่วยกิต ส าหรับ
นักศึกษาที่เรียนวิชา 158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง อย่างน้อย 
15 หน่วยกิต 

3.2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน                ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่คณะฯจะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง อย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 198 099 การฝึกงานในกลุ่มวิชา
ฝึกงานและ สหกิจศึกษา หรืออย่างน้อย 15 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษา
ที่เลือกเรียนวิชา 188 497 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
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*158 270 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
*158 350 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 351 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล  3(2-3-6) 198 452 การประมวลผลภาพแบบดิจิทลั 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 352 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6) 198 455 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 353 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทาง
วิศวกรรม  

3(3-0-6) 198 456 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทาง
วิศวกรรม 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

*158 354 เรขาคณิตภาพเชิงตวัเลข 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 360 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสงูด้วย
ภาษาวีเอชดีแอล  

3(3-0-6) 198 360 การออกแบบระบบดจิิทัลขั้นสงูด้วยภาษา 
วีเอชดีแอล 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 361 การการออกแบบดิจิทัลประยุกต์  3(3-0-6)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

**158 362 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  1(0-3-2)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

*158 363 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
*158 364 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ 
CMOS 

3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 

*158 365 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 

*158 366 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 370 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส  3(2-3-6) 198 371 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 371 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย  3(2-3-6) 198 372 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 372 การโปรแกรมมัลตคิอร์และจีพียู 3(3-0-6) 198 475 การเขียนโปรแกรมมัลติคอร์ 3(3-0-6) - ปรับปรุงรหัสวชิา ชื่อ 

และค าอธิบายรายวชิา 
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**158 373 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) 198 476 การออกแบบวิดีโอเกม 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 380 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3(2-3-6) 198 484 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(2-3-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 450 วิทยาการรหัสลบั 3(3-0-6) 198 454 วิทยาการเข้ารหัสลับ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 451 การคณนาควอนตมั  3(3-0-6) 198 457 การคณนาควอนตัม 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 460 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-3-6) 198 461 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
*158 461 ไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ันสูง                                                                          3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 462 ระบบฝังตัว                                                                                         3(3-0-6)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ

และเปลี่ยนรหัสวิชา 
*158 463 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 469 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  3(3-0-6) 198 469 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ 
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 470 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)   - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
และเปลี่ยนรหัสวิชา 

**158 471 การจัดการและการใช้ฐานข้อมูล  3(2-3-5) 198 471 การจัดการและการใชฐ้านข้อมูล 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 472 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์  

3(3-0-6) 
198 473 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

*158 473 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 

**158 479 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 198 479 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

**158 480 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(3-0-6) 198 480 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) - ปรับปรุงรหัสวชิา ชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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**158 481 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 198 481 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 482 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) 198 482 การสื่อสารแบบไรส้าย 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**158 483 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  3(3-0-6) 198 483 เครือข่ายไร้สายส่วนบคุคล 3(3-0-6) - เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 
*158 484 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
*158 485 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**158 489 หัวข้อพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคม
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 198 489 หัวข้อเรื่องพิเศษทางการสื่อสาร
โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 
 

198 351 การประมวลผลสัญญาณไม่ต่อเนื่องเชิง
เวลา 

3(2-3-5) - ตัดออก 

  198 352 ทฤษฎีจ านวนและพชีคณิตการคณนา 3(3-0-6) - ตัดออก 
  198 370 ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) - ตัดออก 
  198 450 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) - ตัดออก 
  198 451 ปัญญาประดษิฐ ์   - ตัดออก 
  198 453 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) - ตัดออก 
  198 460 ตัวต่อวงจรรวม 3(3-0-6) - ตัดออก 
  198 462 พื้นฐานของคุณลักษณะและการตรวจวัด

ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
3(3-0-6) - ตัดออก 

  198 472 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6) - ตัดออก 
  198 474 การท าเหมืองข้อมูลและการค้นหาความรู้ 3(3-0-6) - ตัดออก 

วิชาชีพเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผา่นรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยสามารถน าหน่วยกิตมานับ
รวมในกลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต 

วิชาชีพเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอื่นๆ 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผา่นรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่กรรมการหลักสูตรประกาศเพิ่มภายหลัง โดยสามารถน าหน่วย
กิตมานับรวมในกลุ่มวิชาชีพเลือกเรียนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
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*150 390 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชา 
**152 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได ้ 3(3-0-6) 192 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและ

หน่วยกิต 
**152 313 วิทยาการหุ่นยนต์ขัน้แนะน า 3(3-0-6) 192 313 วิทยาการหุ่นยนต์ขัน้แนะน า 3(2-3-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและ

หน่วยกิต 
  192 333 วิศวกรรมสวนศาสตร์ 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 335 การบันทึกทางแม่เหลก็เบื้องต้น 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 336 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟเบื้องต้น 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 432 การสื่อสารเชิงแสง 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 441 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6)  - ตัดออก 
  192 443 เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 447 เทคโนโลยีวงจรรวม 3(3-0-6) - ตัดออก 
  192 448 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) - ตัดออก 

**154 340 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 194 311 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
**154 413 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 194 414 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  194 310 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  - ตัดออก 
  194 341 การท าให้เป็นอัตโนมตัิและเครื่องมือวัด 3(2-3-5) - ตัดออก 
  194 413 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) - ตัดออก 
  194 453 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน

อุตสาหกรรม 
 
 
 

3(3-0-6) - ตัดออก 
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  3.2.5 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา          0 หรือ 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
หรือสูงกว่า ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผล
การศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้ 

 

   3.2.5 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา         0 หรือ 6 หน่วยกิต
 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมน่้อย
กว่าสามในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
หรือสูงกว่า ต้องเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวชิาต่อไปนี้ 

 

**158 399  การฝึกงาน                                  1 หน่วยกิต 
                                                                (ไม่นบัหน่วยกิต) 

198 399  การฝึกงาน                                             0 หน่วยกิต - ปรับปรุงรหัสวชิา และ
จ านวนหน่วยกิต โดยไมน่ับ
รวมหน่วยกิตในหลักสูตร 

และสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชาต่อไปนี้   
**158 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          6 หน่วยกิต 198 495  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์            6 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
   
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6-9 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 แต่ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

 

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6 – 9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 6-9 หน่วยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่ก าหนดไว้ให้
ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


