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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Computer Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 18/2554
วันที่ 20 กันยายน 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้ง 4/2555 วันที่ 4 เมษายน 2555
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่ า เป็ นหลักสู ตรที่มี คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ นักพัฒนา และผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้ออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางกานดา สายแก้ว

รองศาสตราจารย์

2. นางสาวดารณี หอมดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. นายภัทรวิทย์ พลพินิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Computer Science and
Engineering)
M.S. (Computer Science and
Engineering)
B.S. (Electrical and Computer
Engineering)
Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
D.Eng (Computer Science)
M.S. (Computer Science)
B.S. (Mathematics)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาเป็นส่วนสาคัญในทุกด้านของการใช้ชีวิต ธุรกิจ
อุต สาหกรรมทั้ ง ภาครัฐและเอกชน เป็ นปั จจั ย ที่ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ของโลก อีกทั้ง เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกขณะ ในขณะเดียวกันแหล่งผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่ม
ความเข้มงวดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ระบบการศึกษาไทยที่จะมีการเปิดเสรีกับกลุ่มประชาคม
อาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีแผนพัฒนาและเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และระดับอุดมศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตกาลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนา นักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ มีผลกระทบจากทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มี
การกระจายข้อมูล และสารสนเทศอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก เกิดเครือข่ายทางสังคม การสร้างข่าวสารจากบุคคลทั่วไป
ทาได้ง่าย เกิดวัฒนธรรมใหม่ในโลกออนไลน์ สภาวะสังคมเสมือน เกิดความรู้สะสมในสังคม และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
รวมถึงอาชญากรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่ต้องมีการรองรับการเปลี่ยนแปลง
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เป็นผู้สามารถ สร้างนวัตกรรมใหม่ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิ วเตอร์ รวมถึงผลิ ต ความรู้ใหม่ไ ด้ เองในประเทศ อีกทั้ง ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี นี้ ผ่า นวิธี ท าง
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วิทยาศาสตร์โดยงานวิจัย จึงจาเป็นที่ประเทศควรจะมีผู้มีความรู้ในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรได้เน้นการวิจัยพื้นฐานและความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และการวิ จัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการในศาสตร์วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งการผลิต
บัณฑิต ในหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
6. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรที่
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทา
วิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นามาประยุกต์ให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ใหม่ หรือ วิธีการปฏิบัติง านใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ ไ ด้อย่างสร้างสรรค์ มี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
6.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ประกอบ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
(2) มีความรูล้ ึกในวิชาการที่ศึกษาและศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน สามารถทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(3) มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้นาในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
(4) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่
หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ รวมไปถึ งการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(5) มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสถานการณ์
(6) มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการทางานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย สามารถ
บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและใช้
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
7. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ตากว่
่ า
ที่ สกอ. กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก

3. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
นักศึกษา

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และ นักศึกษา ให้สร้าง
งานวิจยั ขอทุนวิจัย

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- ปริมาณตีพิมพ์ต่อนักศึกษาใน
หลักสูตร

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ
26.4 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ
แบบ 1.1 สาหรับ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จะได้มีประกาศเป็นรายปีไป
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ากว่าก็ต้องมีประสบการณ์
การทางานอย่างน้อย 1 ปี หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 1.2 สาหรับ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ากว่าก็ต้องมีประสบการณ์
การทางานอย่างน้อย 3 ปี หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 สาหรับ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จะได้มีประกาศเป็นรายปีไป
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ากว่าก็ต้องมีประสบการณ์
การทางานอย่างน้อย 1 ปี หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.2 สาหรับ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 1 ปีในสาขาคอมพิวเตอร์
- เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึกษาที่ มี เกรดเฉลี่ ยไม่ ต่ ากว่ า 3.50 หรือตามดุล ยพินิ จ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา มาเป็นการเรียนและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย ต้องดูแลจัดการตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนและการวิจัยที่นักศึกษาต้องสามารถ
จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม นักศึกษามาจากหลากหลายสถาบัน ที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางแผนการเรียนและการวิจัย รวมทั้งการแบ่งเวลา
(2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น การ
จัดการสัมมนาบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
(3) ประเมินนักศึกษา และ แนะนาการลงทะเบียนรายวิชา
(4) จัดให้มีระบบติดตามประเมินความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 สาหรับการศึกษา แบบ 1.1 และ 2.1
จานวนนักศึกษา
ปีที่ 1

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
1.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1
6
3
6
3
6
3
6
3
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2564
1.1 2.1
6 3

มคอ. 2
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
6
3
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.2 สาหรับการศึกษา แบบ 1.2 และ 2.2
จานวนนักศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

6
12
-

3
6
-

6
6
18
6

3
3
9
3

6
6
18
6

3
3
9
3

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
1.2 2.2 1.2 2.2 1.2 2.2 1.2 2.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

6
6
18
6

3
3
9
3

2564
1.2 2.2
1
1
1
1
2 2
1
-

2.6 งบประมาณตามแผน

ประมาณการรายรับ
2560

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

750,000
-

1,500,000 2,250,000 2,325,000 2,325,000
-

750,000

1,500,000 2,250,000 2,325,000 2,325,000
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564

ประมาณการรายจ่าย
2560

งบใช้สอย ตอบแทนและ
วัสดุ
260,000 525,000 787,000 813,000 813,000
งบครุภัณฑ์
150,000 300,000 450,000 465,000 465,000
งบดาเนินการหลักสูตร
(พัฒนาการเรียนการสอน)
115,000 225,000 338,000 350,000 350,000
งบดาเนินการสถาบัน
(พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ)
225,000 450,000 675,000 697,000 697,000
รวมรายจ่าย
750,000 1,500,000 2,250,000 2,325,000 2,325,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1 = 225,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 = 300,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้ เรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
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ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม่
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 และ 2.1
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาเลือก
3) ดุษฎีนิพนธ์

แบบ 1.1
48
3
48

จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.2 แบบ 2.1
72
48
9
72

3
12
36

แบบ 2.2
72
9
15
48

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
เป็นรายวิชาหลักที่จาเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 โดย
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Dissertation Seminar I
(ไม่นบั หน่วยกิต)
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2)
Dissertation Seminar II
(ไม่นบั หน่วยกิต)
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
1(1-0-2)
Dissertation Seminar III
(ไม่นบั หน่วยกิต)
เป็นรายวิชาหลักที่จาเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.2 โดยนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)
**158 700 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Research Methodology for Computer Engineers
(ไม่นับหน่วยกิต)
*158 701 สถิติและการสร้างแบบจาลอง
3(3-0-6)
Statistics and Modeling
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Dissertation Seminar I
(ไม่นบั หน่วยกิต)
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2)
Dissertation Seminar II
(ไม่นบั หน่วยกิต)
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**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
1(1-0-2)
Dissertation Seminar III
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3.1.3.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
เป็นรายวิชาหลักที่จาเป็นต้องศึกษาในหลักสู ตร แบบ 2.2 จานวน 9 หน่วยกิต
รายวิชาดังต่อไปนี้
**158 700 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Research Methodology for Computer Engineers
*158 701 สถิติและการสร้างแบบจาลอง
3(3-0-6)
Statistics and Modeling
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Dissertation Seminar I
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2)
Dissertation Seminar II
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
1(1-0-2)
Dissertation Seminar III
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาในหลักสูตรแบบ
2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
**158 711 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6)
Computational Intelligence
*158 712 การรู้จารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
3(3-0-6)
Pattern Recognition and Object Detection
*158 713 การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Analytics
**158 721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
**158 731 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Networks
**158 741 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Digital Image Processing
*158 742 การมองเห็นประดิษฐ์เชิงสามมิติ
3(3-0-6)
Three-dimensional Machine Vision
*158 761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
3(3-0-6)
Micromechatronics
*158 762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Nanoelectronics
*158 763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Biomedical Devices and Sensors
**158 771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
3(3-0-6)
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Current Computer’s Technology in Education
**158 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering I
**158 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering II
**158 883 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering III
**158 884 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering IV
3.1.3.3 ดุษฎีนิพนธ์
เป็นการมุ่งให้นักศึกษาทางานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
**158 996 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
Dissertation
**158 997 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
**158 998 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
**158 999 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาเปิดใหม่
** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
158 xxx
หมายถึง รหัสของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 7,8
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
เลข 9
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาไมโครโพรเซสเซอร์และวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์สื่อสาร
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณและภาพ
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาคอมพิวเตอร์
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาอิเลคทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัมมนา และดุษฎีนิพนธ์
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
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3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
158 700 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
Research Methodology for Computer
Engineers
158 701 สถิติและการสร้างแบบจาลอง
Statistics and Modeling
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation Seminar I
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

(ไม่นับหน่วยกิต)

-

-

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

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)

-

3

-

-

9

-

-

-

9
9

3
3

9
9

10
10

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3(3-0-6) 3(3-0-6)

158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
- 10 -

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

10

-

-

9

-

-

-

-

-

6

-

มคอ. 2
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
158 xxx วิชาเลือก
Elective
158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation Seminar II
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation Seminar III
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

9
18

10
13

9
18

9
19

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
3(3-0-6)
1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)

-

10

-

-

9

-

-

-

-

-

-

5

-

-

9

-

9
27

10
23

9
27

9
28

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
10
9

-

-

-

-

-

-

9

-

-

9

-

9
36

10
33

9
9
36
37
หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
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10

-

-

มคอ. 2
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
158 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
158 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
- 12 -

9

-

-

-

-

-

-

8

-

-

9

-

9
45

10
43

9
45

9
46

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
10
3

-

-

-

-

-

-

9

-

-

3

-

3
48

10
53

3
48

9
55

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
10
-

-

-

9

-

10
63

-

9
64

หน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
9
-

-

-

8

-

9

-

8

มคอ. 2
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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-

72

-

72

มคอ. 2
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
**158 700 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Research Methodology for Computer Engineers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิธีวิจัย การวิจารณ์วรรณกรรม เครื่องมือการวิจัย การวางแผนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย วิธีวิเคราะห์ การนาเสนอรายงานวิจัย การตีพิมพ์งานวิจัย และ การศึกษากรณีศึกษา
Research methods, literature review, research tools, research planning,
research design, analysis methods, presentation of research report, research
publishing and case studies.
*158 701

สถิติและแบบจาลอง
3(3-0-6)
Statistics and Modeling
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แบบจาลองความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มวิยุต ลูกโซ่มาร์คอฟวิยุต แบบจาลองความน่าจะ
เป็นต่อเนื่อง ลูกโซ่มาร์คอฟต่อเนื่องเวลา ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและเวกเตอร์สุ่ม ฟังก์ชัน
มวลและความหนาแน่นความน่าจะเป็นพหุตัวแปร วิธีการแปลง การชักตัวอย่าง ช่วงความ
เชื่อมั่น การทดสอบนัยสาคัญ วิธีการประมาณทางสถิติและการอนุมาน แบบจาลองผสม
วิธีการประมาณความหนาแน่น การสร้างแบบจาลอง การถดถอยเชิงเส้น การประมาณไม่
อิงพารามิเตอร์ของการถดถอยและฟังก์ชนั การจาแนก
Probability models; discrete random variables; discrete Markov chains;
continuous probability models; continuouse-time Markov chains; covariance
and random vectors; multivariate probability mass function and densities;
transform methods; sampling; confidence interval; significance test;
statistical estimation and inference; mixture models; density estimation;
model building; linear regression; nonparametric estimation of regression
and classification functions.

**158 711 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6)
Computational Intelligence
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและเทคนิคในงานวิจัยขัน้ สูงศาสตร์ด้านปัญญาเชิงคานวณ ระบบตรรกศาสตร์
คลุมเครือ ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต ตรรกศาสตร์ฟัซซี ขั้นตอนวิธีฟัซซี การคานวณเชิงซอฟต์ ความ
ฉลาดแบบกลุ่ม ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดแบบกลุ่มอนุภาค ขั้นตอนวิธีมด ขั้นตอนวิธี
เชิงวิวัฒน์
Concepts and techniques of advanced research in computational
intelligence, fuzzy system, fuzzy sets theory, fuzzy logics, fuzzy algorithms,
soft computation, swarm intelligence, particle swarm optimization, ant
algorithms, evolutionary algorithms, and evolutionary algorithms.
*158 712

การรู้จารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
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3(3-0-6)

มคอ. 2
Pattern Recognition and Object Detection
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานการรู้จารูปแบบ การประยุกต์ใช้การรู้จารูปแบบกับการตรวจหาวัตถุ เทคนิค
หน้าต่างเลื่อน การตรวจจับที่หลายขนาด การทาลักษณะสาคัญ เทคนิคการลดการตรวจ
พบซ้าซ้อน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ ศาสตร์และศิลป์ของการตรวจหาวัตถุ
This course discusses background of pattern recognition, pattern recognition
applications to object detection, sliding window technique, multi-scale
detection, redundancy reduction techniques, related issues, and state-ofthe-art.
*158 713

การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Analytics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ขั้นสูงของข้อมูลและระบบ และการประยุกต์ใช้ หัวข้อที่
เกี่ยวข้องดังนี้ วิทยาศาสตร์ข้อมูลพลเมือง สาหรับมนุษย์ การคานวณเชิงอารมณ์ การ
วิเคราะห์การทานาย การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม , การวิเคราะห์แบบบริการตนเอง
และ การวิเคราะห์ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
The course focuses on the advanced analytics of data and system and their
applications. Topics include: citizen data science, digital humanism, affective
computing, predictive analytics, social network analytics, self-service
analytics and internet of things analytics.

**158 721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและการทาให้เกิดผลของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง คลาสของสถาปัตยกรรม
ที่มีนัยสาคัญ ซูเปอร์สเกลาร์ มัลติเทรด หน่วยความจาร่วมหน่วย ความจาแบบกระจาย
และสถาปัตยกรรมแบบ ประสาท การสารวจปริภูมิการออกแบบ และวิวฒ
ั นาการของ
แนวคิดและประเด็นการออกแบบ สาหรับคลาสของสถาปัตยกรรมแต่ละกลุ่ม
Advanced concepts and implementations in computer architecture,
significant architecture classes: superscalar, multi-threads, shared memory,
distributed memory, and neural architecture, exploring the design spaces
and evolution of concepts and design issues for each architecture class
**158 731 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Networks
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลเพื่อความควบคุมการสื่อสาร มัลดิมีเดียแอพ
พลิเคชัน การทางานแบบแถวคอย คุณภาพการให้บริการ เครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคง
ของเครือช่าย การตรวจสอบเครือข่าย อินเตอร์เน็ทโพรโตคอล การสร้างแบบจาลองระบบ
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มคอ. 2
เครือข่าย
Introduction to Computer Networks, Transmission Control Protocol,
Multimedia Applications, Queueing, Quality of Service, Wireless Networks,
Network Security, Network Monitoring, Internet Protocol, Simulation
Modelling.
**158 741 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Digital Image Processing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักมูลของภาพเชิงดิจิทัล การเพิ่มสมรรถนะของภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ การเพิ่มสมรรถนะ
ของภาพในโดเมนความถี่ การบูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การตัดแยกภาพ การประมวลผล
ภาพเชิงสัณฐาน การพรรณนาและการแทนวัตถุ การรู้จาวัตถุ การเห็น 3 มิติ และ การ
วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว
Fundamental of Digital images, image enhancement in the spatial domain,
image enhancement in the frequency domain, image restoration, image
compression, image segmentation, morphological image processing, object
description and representation, object recognition, 3-dimensional vision and
motion analysis.
*158 742

การมองเห็นประดิษฐ์เชิงสามมิติ
3(3-0-6)
Three-dimensional Machine Vision
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เรขาคณิตหลายมุมมอง การสร้างใหม่เชิงสามมิติ โปรเจกชันเชิงสามมิติ ปัญหาความสมนัย
การเคลื่อนไหวของกล้องในสามมิติ เรขาคณิตเชิงโปรเจกชัน เรขาคณิตเชิงอิพิโพลาร์ การ
แปลงเชิงสองมิติและสามมิติ อัลกอริทึมการประมาณค่า การวิเคราะห์ความผิดพลาด เมท
ริกซ์มูลฐาน การคานวณเชิงโครงสร้าง
Multiple-view Geometry, 3D Reconstructions, 3D Projections,
Correspondence Problems, 3D Camera Motions, Projective Geometry,
Epipolar Geometry, 2D and 3D Transforms, Estimation Algorithms, Error
Analysis, Fundamental Matrices, Structure Computations

*158 761

อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
Micromechatronics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ผลของขนาดและกฏของการย่อขนาด ความเสมือนกันและจานวนแสดงลักษณะ การ
เลียนแบบธรรมชาติ Micro Electro Mechanical System(MEMS), Silicon
Micromachining มอเตอร์ระดับจุลภาค ปั้มระดับจุลภาค, ตัวทาความร้อนระดับจุลภาค
ตัววัดความเร่งระดับจุลภาค Microgyrosensor ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Microfluidics, ห้องปฏิบัติการบนชิพ, BioMEMS, RFMEMS
Size effects and Scaling laws, Similarity and Characteristic Number Bionics
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3(3-0-6)

มคอ. 2
Micro Electro Mechanical System(MEMS), Silicon Micromachining,
Micromotors, Micropumps, Microheaters, Microaccelerometers,
Microgyrosensor, Finite Element Method, Microfluidics, Lab on a Chip,
BioMEMS, RFMEMS
*158 762

นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Nanoelectronics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนา ทฤษฏีMOSทรานซิสเตอร์ การรั่วของกระแส
และแรงดันขีดเริ่มในระดับนาโน ซิลิคอนบนฉนวน การใช้สารhigh k-dielectric FINFET
ดับเบิ้ลเกททรานซิสเตอร์ การตรึงซิลิคอน สปินทรอนิกส์ ไดโอดเปล่งแสงทาจาก
สารชีวภาพ ควอนตัมดอตเลเซอร์ OLED อิเล็กทรอนิกส์ผลิตที่โดยเทคนิคการพิมพ์ โฟ
โตนิกแบนด์แก็ปกับการใช้งานในโครงข่ายใยแก้ว ท่อคาร์บอนระดับนาโน กราฟีน
เซ็นเซอร์แบบพลาสมอนิก นาโนอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์
Quantum Mechanics, Semiconductor Physics, MOS Transistor theory,
Leakages Threshold Voltage Effect, Silicon On Insulator(SOI)
High k-dielectric, FinFET, Double Gate Transistors, Strained Silicon,
Spintronics, Organic Light Emitting Diode (OLED), Quantum Dot Laser,
Printed Electronics, Photonic Bandgap in Optical Networks, Carbon
Nanotube, Graphene, Plasmonic Sensors, Electrical Nanoelectronic-based
Sensors

*158 763

อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Biomedical Devices and Sensors
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการบนชิพ การวัดคุณสมบัตขิ องเซลล์โดยการไหลผ่าน
ช่องแคบ เซนเซอร์ชีวภาพโดยใช้FET เซนเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเส้นใยระดับนาโน พลาสมอนิ
กเซนเซอร์ ขั้วไฟฟ้าจุลภาคแถวลาดับ อุปกรณ์ฝังตัวในระบบประสาท การเชื่อมประสาท
ระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ ระบบสร้างภาพจากการสัน่ พ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ การส่งถ่ายยาและการสร้างภาพจากอนุภาค
ระดับนาโน การส่องกล้องโดยใช้กล้องไร้สายแบบแคปซูล 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, Microendoscopy.

**158 771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
Current Computer’s Technology in Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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3(3-0-6)

มคอ. 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่มีในปัจจุบนั ทั้งของต่าง ประเทศและประเทศไทย
การวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับเครื่องมือการ ศึกษาในเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่สาหรับการศึกษาใน ประเทศ
ไทย การอภิปรายและการเขียนบทความที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Current computer’s technology used in foreign and Thai educational
systems, advanced analysis of educational tools in computer engineering
aspects, developing and applying available computer engineering
technology to Thai education, paper discussions and writing on computer
related educational technology.
**158 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การบรรยายในหัวข้อเรื่องปัจจุบนั ที่นา่ สนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Formal classes on current topics of interest in computer engineering.
**158 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การบรรยายในหัวข้อเรื่องปัจจุบนั ที่นา่ สนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Formal classes on current topics of interest in computer engineering.
**158 883 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การบรรยายในหัวข้อเรื่องปัจจุบนั ที่นา่ สนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Formal classes on current topics of interest in computer engineering.
**158 884 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering IV
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การบรรยายในหัวข้อเรื่องปัจจุบนั ที่นา่ สนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Formal classes on current topics of interest in computer engineering.
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Dissertation Seminar I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสั มมนาเกี่ย วกับ เทคโนโลยี ความก้าวหน้ าและงานวิจั ย ในสาขาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Seminar on technology, progress and research in computer
engineering.
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มคอ. 2

**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2)
Dissertation Seminar II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสั มมนาเกี่ย วกับ เทคโนโลยี ความก้าวหน้ าและงานวิจั ย ในสาขาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Seminar on technology, progress and research in computer
engineering.
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation Seminar III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความก้าวหน้าและงานวิจัยในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
Seminar on technology, progress and research in computer
engineering.

1(1-0-2)

**158 996 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเน้นในหัวข้อ
ที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Research on a topic relevant to the field of computer engineering
and emphasize in the topic of interest under the supervision of the
dissertation advisory committee.
**158 997 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเน้นในหัวข้อ
ที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Research on a topic relevant to the field of computer engineering
and emphasize in the topic of interest under the supervision of the
dissertation advisory committee.
**158 998 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเน้นในหัวข้อ
ที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Research on a topic relevant to the field of computer engineering
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มคอ. 2
and emphasize in the topic of interest under the supervision of the
dissertation advisory committee.
**158 999 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเน้นในหัวข้อ
ที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Research on a topic relevant to the field of computer engineering
and emphasize in the topic of interest under the supervision of the
dissertation advisory committee.
3.2 ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1. นางกานดา สายแก้ ว
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Science and
Engineering)
M.S. (Computer Science and
Engineering)
B.S. (Electrical and Computer
Engineering)
2 นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
รองศาสตราจารย์ M.Eng. (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
3. นางวนิดา แก่นอากาศ
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Engineering)
M.Sc. (Advanced Computing)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
เกียรนิยมอันดับ 2
4. นายวิโรจน์ ทวีปวรเดช
รองศาสตราจารย์ M.Sc. (Computer Science)
วท.บ. (การประมวลผลข้ อมูลด้ วย
คอมพิวเตอร์ )
5. นายชัชชัย คุณบัว
ผู้ช่วย
Ph.D. (Information Technology)
ศาสตราจารย์ M.S. (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
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มคอ. 2
6.

นางสาวดารณี หอมดี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7.

นายธัชพงศ์ กตัญญูกลุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8.

นายภัทรวิทย์ พลพินิจ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9. นายรุ จชัย อึ ้งอารุ ณยะวี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10. นายวิชชา เฟื่ องจันทร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11. นายอนัตต์ เจ่าสกุล
12. นางสาวกรชวัล ชายผา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

13. นายกิตต์ เธียรธโนปจัย

อาจารย์

14. นายจิระเดช พลสวัสดิ์

อาจารย์
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Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
M.Eng. (Computer Science)
B.Eng. (Electronic
Engineering)
Ph.D. (Computer Science)
M.S. (Computer Science)
B.S. (Mathematics)
M.Sc. (Biomedical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electronic Systems
Engineering)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D (Electrical and Computer
Engineering)
M.S. (Electrical and Computer
Engineering)
B.S. (Electrical and Computer
Engineering)
D.Eng. (Computer Science)
M.Eng. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

มคอ. 2
15. นายชวิศ ศรี จนั ทร์

M.Sc. (Microelectronics and
Microsystems )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
16. นายนวภัค เอื ้ออนันต์
อาจารย์
Ph.D. (Electrical Engineering)
M.Sc. (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เกียรตินิยมอันดับหนึง่
17. นายภาณุพงษ์ วันจันทึก
อาจารย์
M.Phil. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
18. นายวสุ เชาว์พานนท์
อาจารย์
Ph.D. (Information Science)
M.Sc. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
19. นายวาธิส ลีลาภัทร
อาจารย์
D.Eng. (Computer Science)
M.S. (Computer Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในเอกสารแนบหมายเลข 2
ที่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ นามสกุล

1.

นางกานดา สายแก้ ว

2

นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

3.

นางวนิดา แก่นอากาศ

4.

นายวิโรจน์ ทวีปวรเดช

อาจารย์

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Science and
Engineering)
M.S. (Computer Science and
Engineering)
B.S. (Electrical and Computer
Engineering)
รองศาสตราจารย์ M.Eng. (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Engineering)
M.Sc. (Advanced Computing)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
เกียรนิยมอันดับ 2
รองศาสตราจารย์ M.Sc. (Computer Science)
วท.บ. (การประมวลผลข้ อมูลด้ วย
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มคอ. 2

5.

นายชัชชัย คุณบัว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6.

นางสาวดารณี หอมดี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7.

นายธัชพงศ์ กตัญญูกลุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8.

นายภัทรวิทย์ พลพินิจ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9. นายรุ จชัย อึ ้งอารุ ณยะวี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10. นายวิชชา เฟื่ องจันทร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11. นายอนัตต์ เจ่าสกุล
12. นางสาวกรชวัล ชายผา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

13. นายกิตต์ เธียรธโนปจัย

อาจารย์
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คอมพิวเตอร์ )
Ph.D. (Information Technology)
M.S. (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
M.Eng. (Computer Science)
B.Eng. (Electronic
Engineering)
Ph.D. (Computer Science)
M.S. (Computer Science)
B.S. (Mathematics)
M.Sc. (Biomedical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electronic Systems
Engineering)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D (Electrical and Computer
Engineering)
M.S. (Electrical and Computer
Engineering)
B.S. (Electrical and Computer
Engineering)
D.Eng. (Computer Science)
M.Eng. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

มคอ. 2
14. นายจิระเดช พลสวัสดิ์

อาจารย์

15. นายชวิศ ศรี จนั ทร์

อาจารย์

16. นายนวภัค เอื ้ออนันต์

อาจารย์

17. นายภาณุพงษ์ วันจันทึก

อาจารย์

18. นายวสุ เชาว์พานนท์

อาจารย์

19. นายวาธิส ลีลาภัทร

อาจารย์

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
M.Sc. (Microelectronics and
Microsystems )
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
Ph.D. (Electrical Engineering)
M.Sc. (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เกียรตินิยมอันดับหนึง่
M.Phil. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
Ph.D. (Information Science)
M.Sc. (Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
D.Eng. (Computer Science)
M.S. (Computer Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาดุษฎีนิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เกี่ยวกับ ทฤษฎี และการประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการดาเนินการ การ
เสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบ
เรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การทาวิจัย
5.2.2 มีทักษะการทางานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แบบ 1.1 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 1
5.3.2 แบบ 1.2 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 1
5.3.3 แบบ 2.1 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่ 1
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5.3.4 แบบ 2.2 เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 1.1 และ 2.2 ดุษฎีนิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 1.2 ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 72 หน่วยกิต
5.4.3 แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาทางเว็ บไซต์ และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้า วหน้าปัญหาอุปสรรคทุ กภาคการศึกษา มีการจัดอบรมสั มมนาอย่า ง
ต่อเนื่องทั้งในและนอกสถานที่ แนะนาการเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลา
เข้าพบ/ให้คาปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8
ทุกข้อ หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา



2.

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
ให้นักศึกษาค้นคว้า และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการ
นักศึกษาสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถ
นาเสนอในชั้นเรียน ในเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์ความรู้ได้ตามหลัก
การตีพิมพ์
วิชาการ
นักศึกษาสามารถเลือกเครื่องมือวิจัยและสนับสนุน
เหตุและผลขององค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นาหรือมี
ส่ว นริเริ่ม ให้มี การทบทวนและวินิ จ ฉัยปั ญ หาทางจรรยาบรรณวิ ชาการและวิ ช าชี พ ได้อย่ า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์
(2) มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและ
ประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผู้สอน
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(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
(3) ประเมินคุณธรรมและจรรยาบรรณด้านวิชาการด้วยการตรวจสอบ ดุษฎีนิพนธ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(2) สามารถทาการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
(4) ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ในสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เรียนรู้ จากการทางานวิจัย เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ค้นคว้า ทาการทดลอง และ อภิปรายผล
โดยการนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้แนะนา และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิด
ความเข้าใจในความรู้เชิงลึก
(2) มีการสอนหลายรูปแบบ ในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) สนับสนุน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ จากการสอบดุษฎีนิพนธ์ ผ่านคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
จากภาควิชา และ กรรมการภายนอก
(2) ประเมิน ผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนา
ความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถดาเนิน โครงการศึกษาที่สาคัญ หรือโครงการวิ จัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหา
ข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทารายงาน การทาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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(1) มีภาวะผู้นา รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้ง
หรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การทางานของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การทางานระดับสูงได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
(2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การทาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของผู้อื่นได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ์
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning
(3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจยั ในรูปแบบต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ์
(2) ประเมิ นผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจั ยเพื่ อน าเสนอในรูปแบบต่ างๆ เช่น โปสเตอร์
บทความ สื่อต่างๆ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา โดยให้
ดูในเอกสารแนบหมายเลข 1
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี
เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้ อหารายวิ ช าทุ กปี การศึกษา โดยอาจพิ จารณาร่ว มกับ อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าอื่น ที่ มี เนื้ อหา
ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพั นธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ ? ข้อ ?
หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่
3.2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการทาดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย
จานวน 2 บทความ โดย
3.2.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science
Citation Index) หรือ Scopus จานวนอย่างน้อย 2 บทความ หรือ
3.2.2 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science
Citation Index) จานวนอย่างน้อย 1 บทความ และ Thai-Journal Citation Index (TCI) จานวนอย่างน้อย 1
บทความ หรือ
3.2.3 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จานวนอย่างน้อย 1 สิทธิบัตรและต้องตีพิมพ์หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) จานวนอย่าง
น้อย 1 บทความ
3.3 นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับ หรือวิชาอื่นๆ ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ ใหม่ ทุกคนต้ องเข้า รับ การอบรม ให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กสู ต รและการบริหารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
บริหารหลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
1.6 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรมทักษะการให้คาปรึกษาและการเขียนบทความวิจัยสาหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
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มคอ. 2
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคน
อื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ต้องทาหน้าที่ดังนี้
2.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา
ที่สอน
2.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่กาหนดในหลักสูตร
2.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
2.5 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และกากับ
ติดตามให้การทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
2.6 ส่งเสริม และจัดให้มีการพั ฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้ วยวิ ธีการต่า งๆ เช่น การจัด ประชุมวิ ชาการ การ
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
2.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา
ปัจจุบัน
3. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากการประมาณการรายจ่าย
และการลงทุน และประมาณการรายรับ เสนอต่อคณะ และมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
3.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ
1. หนังสือ
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1.1 หนังสือภาษาไทย
2,367 รายการ
1.2 ภาษาต่างประเทศ
1,638 รายการ
2. วารสาร
2.1 ภาษาไทย
44
รายการ
2.2 ภาษาต่างประเทศ
15
รายการ
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง(Reference Database)
3.1.1 ซีดี-รอม ได้แก่
1. COMPENDEX PLUS 2. Science Citation Index
3.1.2 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
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
3.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ
1. หนังสือ
1.1 หนังสือภาษาไทย
475 รายการ
1.2 ภาษาต่างประเทศ
1,134 รายการ
2. วารสาร
2.1 ภาษาไทย
16
รายการ
2.2 ภาษาต่างประเทศ
4
รายการ
3.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีสานักงานอยู่ที่อาคาร EN04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพื้นทีส่ าหรับ
การเรียนการสอน และ พืน้ ที่ใช้สอยของนักศึกษาดังนี้
ห้องปฏิบัติการทางไมโครโปรเซสเซอร์
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์
2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ (ใช้รวมกับของคณะฯ)
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการการประมวลผลสัญญาณและภาพ
1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ NTC telecommunications research lab 1 ห้อง
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ห้องประชุม
1 ห้อง
ห้องประชุม (ใช้รวมกับของคณะฯ)
3 ห้อง
ห้องบรรยาย
5 ห้อง
อุปกรณ์การสอน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
70 เครื่อง
3.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ต ร ส ารวจความต้ องการของผู้ ส อน และวางแผนงบประมาณ เพื่ อจั ด หา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามปีงบประมาณ
3.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร สารวจความต้องการของผู้สอน และผู้เรียนเพื่อด าเนินการจัดหา ตาม
ปีงบประมาณ
4. การบริหารคณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล และได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นอาจารย์ใหม่ ในการเข้าอบรมเพื่อให้
เข้าใจบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมก่อน การเปิดภาคการศึกษา และก่อนการ ปิดภาค
การศึกษา

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาก สถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน
หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ มาสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
เฉพาะทางเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ
5. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล
5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดาเนินการโดย (การให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา
ทาวิจัยร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ)
6. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 1-5 คน และอาจารย์ต้องกาหนดชั่วโมงให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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มคอ. 2
6.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็ นไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 7)
7. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการดังนี้
7.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
7.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
8. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อ
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ประจ าปี และเป็ น ไปตามระบบ
ประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง ด าเนิ น การทุ ก สิ้ น ปี การศึกษา ผ่ านระบบออนไลน์
http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด หรือเป็นไปตามระเบียบ/
ประกาศที่ปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 8)
หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
4. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
4.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การได้รับการพัฒนากลยุทธ์การสอน การวิจัย จากการได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยคณะ และ
มหาวิทยาลัย
(2) การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นภาควิ ช า/สาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(3) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่
ละรายวิชา
(4) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
(5) การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา
4.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานบริหารหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน
5. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
5.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น
5.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน
5.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
6. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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มคอ. 2
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี และเป็นไปตามระบบประเมินผล
การจั ด การหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง ด าเนิ น การทุ ก สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา ผ่ า นระบบออนไลน์
http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด หรือเป็นไปตามระเบียบ/
ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ (ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7)
7. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
7.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
7.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สาหรับปี
การศึกษาถัดไป
7.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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มคอ. 2

เอกสารแนบหมายเลข 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
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มคอ. 2
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กระบวนวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ
**158 700 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
**158 701 สถิติและแบบจาลอง
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
2. หมวดวิชาเลือก
**158 711 ปัญญาเชิงคานวณ
*158 712 การรู้จารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
*158 713 การวิเคราะห์ขั้นสูง
**158 721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2























ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1



4.2

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
































































































































































































**158 731 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
**158 741 การประมวลผลภาพดิจิทลั ขั้นสูง
*158 742 การมองเห็นประดิษฐ์เชิงสามมิติ

ทักษะทาง
ปัญญา
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มคอ. 2
กระบวนวิชา

*158 761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
*158 762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
*158 763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
**158 771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
**158 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
**158 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
**158 983 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
**158 984 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
3. ดุษฎีนิพนธ์
**158 996 ดุษฎีนิพนธ์
**158 997 ดุษฎีนิพนธ์
**158 998 ดุษฎีนิพนธ์
**158 999 ดุษฎีนิพนธ์

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

























































ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2





























































































































































































- 37 -

มคอ. 2
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1. สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นาหรือมีส่วนริเริ่มให้มี
การทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
1.2. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข .
ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
2. ความรู้
2.1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2.2. สามารถทาการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้
2.3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่
หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรือ
แนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2. สามารถดาเนินโครงการศึกษาที่สาคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่ สมบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. มีภาวะผู้นา รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
4.2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทางาน
ระดับสูงได้
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจั ยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้
5.2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้

- 38 -

มคอ. 2

เอกสารแนบหมายเลข 2
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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มคอ. 2
นางวนิดา แก่นอากาศ
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2538
เกียรตินิยมอันดับสอง
ปริญญาโท M.Sc. (Advanced Computing) Imperial College of Science, Technology 2541
and Medicine, University of London U.K.
ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Engineering) University of Hertfordshire U.K.
2544
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา
หนังสือ Fortran 90 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรม
หนังสือ Introduction to Artificial Neural Networks
3.2 งานวิจัย
กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2545-2547)
ระบบติดตามรถพยาบาล (2546-2547)
ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ (2546)
Stochastic Dynamic Neural Networks (2544-ปัจจุบัน)
Financial Prediction by Soft Data Mining (2547)
Human Face Recognition using Soft Computing in Radial Basis Function Networks
(2547)
Chemical Emergency Management System (2548)
Point Source Pollution System (PSPS) (2548)
Strategic Planning using Web mapping (2549)
3.3 บทความทางวิชาการ
Wirojanagud, W., Kanarkard, W. and Nuntapothidech, A., (2006). The GIS based
decision support system for visualisation and analysis of Point Source
Pollution.Proceedings of International Conference Hazardous Waste Management
for a Sustainable Future 2006, Bangkok, Thailand, 2006.
Wirojanagud, W., Kanarkard, W. and Nuntapothidech, A., (2006). Chemical Emergency
Management System: CHEMS. Proceedings of International Conference Hazardous
Waste Management for a Sustainable Future 2006, Bangkok, Thailand, 2006.
Doherty, K., Adams, R. Davey, N. and Kanarkard, W., (2005). Hierarchical Topological
Clustering Learns Stock Market Sectors. Proceedings of ACFM 2005, Turkey, 2005.
Taweepworadej, W., Kanarkard, W., Kookiatkul, B., and Vihsupalert, C., (2005). A GISbased Chemical Emergency Management System. Proceedings of Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2005,
Chonburi, Thailand, 2005.
Adams, R., Davey, N., Kaye, P., Pensuwon, W., (2005). Gene Sequence Data Sets
Analysed using a Hierarchical Neural Clusterer. International Journal of Systems
Science, 2005.
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มคอ. 2
Buchala, S., Davey, N., Frank, R. J., Gale, T.M., Loomes, M., Pensuwon, W., (2004).
Gender Classification of Face Images: The Role of Global and Feature-Based
Information. Proceedings of ICONIP 2004, India, 2004.
Chareonporn, C., Pensuwon, W. , Frank R.J. and Davey, N., (2004). An Adaptive RBF
Network optimized using a Genetic Algorithm applied to Rainfall Forecasting.
International Symposium on Communications and Information Technologies 2004
(ISCIT 2004), Japan, 2004.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2004). Optimising a Neural Tree Using
Subtree Retraining. Proceeding of the 8th International Conference on KnowledgeBased Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies (KES'2004), New
Zealand, 2004.
Adams, R., Davey, N. and Pensuwon, W, (2004). Optimising a Hierarchical Neural
Clusterer applied to large Gene Sequence Data Sets. IEEE International
Conference on Intelligent Systems (IS’2004),Varna Bulgaria, 2004.
Kanarkard, S., Phannikul, I. and Pensuwon,W., (2004). The behaviour of Reinforced
Concrete Beams with Small Opening. The 9th National Convention on Civil
Engineering, Hua Hin, 2004.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2003). An Improved Neural Tree Classifier
with Adaptive Pruning. The 8th Australian and New Zealand Conference on
Intelligent Information System (ANZIIS 2003), Australia, 2003.
Jareanpon, C., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.,
(2003). Optimising Adaptive Radial Basis Function for Time Series Prediction
using Genetic Algorithms. Khon Kaen Journal, 2003.
Jareanpon, C., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.,
(2003). Radial Basis Function Networks with Adaptive Structure for Time Series
Prediction. International Symposium on Communications and Information
Technologies (ISCIT2003), Songkla, 2003.
Rungworawut, W., Eua-Anant, N., Vihsupalert, C. , Chaopanon, W. and Pensuwon, W.,
(2003). Localized Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree for
Classification. International Symposium on Communications and Information
Technologies (ISCIT2003), Songkla, 2003.
Rungworawut, W., Pensuwon, W. , Adams, R. and Davey, N., (2003). Localized
Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree for Classification. Khon Kaen
Journal, 2003.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2002). Optimising Neural Classifier using
Genetic Algorithm. Mahasarakham Academic Conference, 2002.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2002). Optimising a Stochastic Dynamic
Neural Tree. The 8th International Conference on Neural Information Processing
(ICONIP’2002), Singapore, 2002.
Kanarkard, S. and Pensuwon, W., (2002). Compressive Strength of Concrete Block
Blended with Rice Husk Ash. The 8th National Convention on Civil Engineering,
Khon Kaen, 2002.
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มคอ. 2
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2001). Comparative Performances of
Stochastic Competitive Evolutionary Neural Tree (SCENT) with Neural
Classifiers. The 7th International Conference on Neural Information Processing
(ICONIP’2001), Japan, 2001.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2001). Stochastic Neural Classifier.
Mahasarakham Academic Conference, 2001.
Pensuwon, W. Adams, R.G. and Davey, N., (2001). The Analysis the Addition of
Stochasticity to a Neural Tree Classifier. Journal of Applied Soft Computing,
2001.
Pan, Z., Adams, R.G., Pensuwon, W. and Boulouri, H., (2001). Image Recognition Using
Discrete Cosine Transforms as Dimensionality Reduction. NSIP01 2001 IEEEEURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Baltimore, USA, 2001.
Pensuwon, W., Adams, R. and Davey, N., (2000). Optimising a Neural Tree Classifier
Using a Genetic Algorithm. Proceeding of the 4th International Conference on
Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies
(KES'2000), Brighton, U.K., 2000.
Pensuwon, W., Adams, R.G. and Davey, N., (2000). Stochasticity Applied to a Neural
Tree Classifier. Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Conference on Simulated
Evolution And Learning (SEAL'2000), Nagoya, Japan, 2000.
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 11 ปี
5. ภาระงานสอน
5.1 ระดับปริญญาตรี
188 231 System Programming
188 290 Computer Engineering Workshop
188 301 Theory of Computation
188 322 Computer Architecture
188 343 Computer Networks Laboratory
188 390 Seminar in Computer Engineering
188 450 Artificial Neural Networks
188 451 Artificial Intelligence
188 498 Computer Engineering Pre-Project
188 499 Computer Engineering Project
5.2 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)
198 760 Machine Learning
198 761 Advanced Artificial Intelligence
198 991 Dissertation Seminar I
198 992 Dissertation Seminar II
198 993 Dissertation Seminar III
198 996 Dissertation
198 997 Dissertation
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198 998 Dissertation
198 999 Dissertation
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มคอ. 2
นางกานดา สายแก้ว
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี
B.S. (Electrical and
Carnegie Mellon University U.S.A
2540
Computer Engineering)
ปริญญาโท
M.S. (Computer Science University of Michigan U.S.A
2542
and Engineering)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Computer Science University of Michigan U.S.A
2546
and Engineering)
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา
เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส. 2548
กานดา สายแก้ว. 2553. เอกซ์เอ็มแอล. พิมพ์ครั้งที่ 1 .ขอนแก่น. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2553.
3.2 งานวิจัย
กานดา สายแก้ว. 2553-2556. การแนะนาการตอบคาถามอัตโนมัติในกระดานสนทนา. ได้รับเงิน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กานดา สายแก้ว. 2552-2553. ระบบคลังสินค้านม. ได้รับเงินสนับสนุนวิจัย จากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
กานดา สายแก้ว. 2551-2552. ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบเวลาจริง. ได้รับเงินสนับสนุนวิจัย
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กานดา สายแก้ว. 2550-2551. ระบบทะเบียนเว็บสาธารณะแห่งประเทศไทย. ได้รับเงินสนับสนุน
วิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กานดา สายแก้ว. 2549-2552. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจี โนมกลางของไบโอเทค. ได้ รับ เงิ น
สนั บ สนุ น วิ จั ย จากศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ แห่ ง ชาติ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กานดา สายแก้ว. 2548-2550. การบีบอัดข้อมูล XML โดยไม่ใช้โครงสร้างของเอกสาร. ได้รับเงิน
สนับ สนุน วิจัย จากศูน ย์ประสานงานนักเรีย น ทุนรัฐบาลทางด้า นวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กานดา สายแก้ว. 2548-2549. การตัดคาภาษาไทยโดยการปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหม่ .
ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น วิ จั ย ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ทุ น วิ จั ย หน้ า ใหม่ จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 บทความทางวิชาการ
3.3.1 วารสารระดับนานาชาติ
K. Runapongsa, J. M. Patel, H. V. Jagadish, Y. Chen, and S. Al-Khalifa. (2006). The
Michigan Benchmark: Towards XML Query Performance Diagnostics.
Information Systems Journal, Elsevier, Volume 31, Issue 2, pp. 73-97, April 2006
3.3.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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S. Poltree and K. Runapongsa Saikaew. (2011). Thai Word Segmentation Web
Service. To Appear in The International Symposium on Natural Language
Processing (SNLP) 2011
S. Ngamsrithepparit, Y. Myat Thein, T. Supniti, K. Runapongsa Saikaew, M. Buranarach,
S. Poltree. (2011). Rule Management System for Ontology-based
Recommendation System. To Appear in The International Symposium on Natural
Language Processing (SNLP) 2011
K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, R. Pattaramaonon, N. Leelathakul, K. Chaipah, C.
Saikaew, A. Chaosakul. (2011). Using Facebook as a Supplementary Tool for
Teaching and Learning. To appear in eLearning Futures 2011
K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, R. Pattaramaonon, N. Leelathakul, K. Chaipah, C.
Saikaew, A. Chaosakul. (2011). Using Facebook and Google Docs for Teaching
and Sharing Information. The Third Annual Asian Conference on Education 2011
S. Poltree and K. Runapongsa Saikaew. (2011) Thai Web Forum Topic Suggestion
Using Thai WordNet Graph Semantic Relations. The 3rd International Conference
on Knowledge and Smart Technologies, Burapha University, Chonburi, Thailand,
July 8-11, 2011
W. Krutkam, K. Runapongsa Saikaew, K. Khamkhomkhe, P. Boonchaisuk. (2011). Top
Twitter News. The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communication (ITC-CSCC 2011), Gyeongju, Korea, June 19-22,
2011
W. Krutkam, K. Runapongsa Saikaew, A. Chaosakul. (2010). Twitter Accounts
Recommendation Based on Folowers and Lists. The 3rd Joint International
Information & Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering
(JICTEE 2010), December 21-24, 2010
Bunloet, K.Runapongsa Saikaew, M. Tengrungroj, N.Nalinthutsanai, T.Mungpooklang,
P.Dabpookhiew, T.Winkam, N.Arayasilapatorn, A.Premgamone, A.Rattanasiri, A.
Chaosakul. (2010). Analysis of Facebook Usage by College Students in Thailand.
The 25th International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and
Communications (ITC-CSCC 2010), pp. 107, Pattaya, Thailand, July 4-7, 2010.
C. Bootchai, K. Runapongsa Saikaew, C. Ngamphiw, N. Wiwatwattana, S. Tongsima.
(2009). Integration of Heterogeneous Bioinformatics Data Through Web
Services. The 24th International Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications (ITC-CSCC 2009), pp. 69, Jeju Island, South Korea,
July 5-8, 2009.
N. Amarintrarak, K. Runapongsa Saikaew, S. Tongsima, N. Wiwatwattana. (2009). SAXM:
Semi-automatic XML Schema Mapping. The 24th International Technical
Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009),
pp. 44, Jeju Island, July 5-8, 2009.
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K. Runapongsa Saikaew, A. Nanakorn, T. Pitisuwannarat. (2009). Developing Offline
Web Applications. The International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering, pp. 189-194 (Presentation file), Phuket, Thailand, May 13-15,
2009.
P. Lekasapon and K. Runapongsa. (2006). XBrevity: XML Data Compression using
Brevity Encoding. The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications, Chiang Mai, Thailand, July 10-13, 2006
K. Runapongsa, J. M. Patel, R. Bordawekar, and S. Padmanabhan. (2004). XML Index
Selection Tool, XIST: An XML Index Selection Tool. Proceedings of the Second
International XML Database Symposium, pp. 219-234, Toronto, Canada, August 2930, 2004.
K. Runapongsa, Jignesh M. Patel. (2002). Storing and Querying XML Data in ObjectRelational DBMSs, Storing and Querying XML Data in Object-Relational DBMSs.
EDBT Workshops 2002, pp. 266-285, Crezh Republic
K. Runapongsa, J. M. , Patel, H.V. Jagadish, S. Al-Khalifa. (2002). The Michigan
Benchmark : A Microbenchmark for XML Query Processing Systems. EEXTT
2002, pp. 160-161, Hong Kong, China.
T. Nadeau, K. Runapongsa, T.J. Teorey. (2001). Binomial Multifractal Curve Fitting for
View Size Estimation in OLAP. SCI 2001 Conference, Volume II, pp. 194-199.
Awarded the Best Paper of the Management Information Systems session
H. Uchiyama, H., K. Runapongsa, T. J. Teorey. (1999). Progressive View Materialization
Algorithm. 2nd Intl. Data Warehousing and OLAP Workshop, pp. 36-41, Kansas City,
Nov.6, 1999,
K. Runapongsa, T. Nadeau, T. J. Teorey. (1999). Storage Estimation for
Multidimensional Aggregates in OLAP. Proc. CASCON''99, pp. 40-54, Toronto,
Nov.8-11, 1999,
3.3.3 วารสาระดับชาติ
K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, A. Chaosakul. (2010). Using Twitter as a Learning
and Teaching Tool. Journal of Learning and Teaching Innovation, 2010 7 (1) 18. Invited Article
K. Runapongsa Saikaew, P. Danthanathorn, A. Premkerd, R. Ungarunyawee. (2009).
Exporting and Displaying Management Information System Data Using XML.
Trends Reearch in Science and Technology (2009) 1 (1) 29-48. Invited Article
P. Lekasapon and K. Runapongsa. (2007). XML Data Compression using Brevity
Encoding. NECTEC Journal, Vol. 6 No.17 November 2005 - June 2007
3.3.4 การประชุมระดับชาติ
K. Runapongsa Saikaew, M. Chantanaluek, W. Khaodee, M. Tengrunjroj, A. Chaosakul.
(2011). Facebook Application for Publicizing, Searching, and Analyzing Data.
National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT2011), 26-28
January 2011
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P. Jiranuwattanawong, K. Runapongsa Saikaew, M. Tengrungroj, and S. Bumrerraj.
(2010). Open Source Web Based Video Conference for Telemedicine. The 14th
National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), pp. 180-185,
Chiang Mai, Thailand, November 17-19, 2010.
P. Jiranuwattanawong and K. Runapongsa Saiakew. (2010). Android App for
Displaying Quotes from Twitter. Thailand Mobile Application Symposium 2010,
Bangkok, Thailand, September 30 – October 3, 2010
K. Runapongsa Saikaew, W. Krutkam, A. Chaosukul. (2010). Using Social Networking
Web Sites as a Public Relations Tool Effectively. National Conference on
Computer Information Technologies 2010 (CIT2010), Chantaburi, Thailand, January
13-16, 2010
K. Runapongsa Saikaew, P. Hoontrakul, T. Sodasoi, A. Thaphaengphan. (2009). RealTime Information Integration System. Industrial Projects for Undergraduate
Students (IRPUS) Conference, Bangkok, Thailand, March 27-29, 2009
A. Nanakorn, K. Runapongsa Saikeaw, A. Kampusan. (2008). Thailand Public Web
Services Registry in Web 2.0 Characteristics. The 12th National Computer Science
and Engineering Conference (NCSEC 2008), pp. 490-497, Thailand, Nov 20-21, 2008.
N.Amarintrarak, K.Runapongsa Saikeaw, S.Tongsima, N.Wiwatwattana. (2008).
Performance Evaluation on Open Source Native XML DBMSs. The Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering 2008 : Vol.2, pp. 263270, Silapakorn University, Thailand, May 7-9, 2008.
U. Maboonphop, A. Tiamsinsangworn, K. Runapongsa, J. Pengsuwan. (2007). Web
Services Invocation for Data Transfer in Grid System. The Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering 2007, pp. 607-611, Bangkok, Thailand,
May 2-4, 2007.
A. Chetasumon, K. Runapongsa, D. Soodphakdee. (2007). Automatic Notification of
SCORM Content Modification. The 2007 National Conference on Computer
Information Technology, pp. 32-36, Trang, Thailand, January 31, 2007.
C. Bootchai, K. Runapongsa, S. Tongsima, K. Sripanichkulchai. (2006). Applying P2P
Technology for Enhancing Web Services Effectiveness. National Conference on
Information Technology 2006, pp. 253-260, Bangkok, Thailand, Nov 2-3, 2006.
P. Urathammakul and K. Runapongsa. (2006). Improved Rule-Based and New
Dictionary for Thai Word Segmentation. The 3rd Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering, pp. 34-40, Bangkok, Thailand, June 2006
K. Runapongsa, P. Kaewsim, Jessada Pengsuwan, C. Bootchai, and S. Wanarat. (2005).
Public UDDI Regisry for Supporting Web Services in Thailand. The 9th National
Computer Science and Engineering Conference, pp. 139-150, Bangkok, Thailand,
October 2005.
P. Lekasapon and K. Runapongsa. (2005). XML Data Compression using Brevity
Encoding. The 9th National Computer Science and Engineering Conference, pp.
349-360, Bangkok, Thailand, October 2005
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P. Urathammakul and K. Runapongsa. (2005). Improved Rule-based Thai Documents.
The 1st Northeastern Computer Science and Engineering Conference, pp. 41-45,
Khon Kaen University, Thailand, 31 March – 1 April 2005
P. Lekasapon and K. Runapongsa. (2005). A Survey of XML Data Compression. The 1st
Northeastern Computer Science and Engineering Conference, pp. 80-87, Khon
Kaen University, Thailand, 31 March – 1 April 2005
K. Runapongsa and J. M. Patel. (2003). Storing and Querying XML Documents
Without Using Schema Information. The 2nd National Conference on Electronic
Business, Bangkok, Thailand, December 2003
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี
5. ภาระงานสอน
5.1 ระดับปริญญาตรี
188 110 Computer Programming
188 230 Advanced Computer Engineering
188 290 Computer Engineering Workshop
188 221 Digital Logic Design Laboratory
188 330 Database Systems
188 371 XML and Web Services
188 399 Practical Training
188 470 Software Engineering
188 495 Cooperative Education in Computer Engineering
188 390 Seminar in Computer Engineering
188 498 Computer Engineering Pre-Project
188 499 Computer Engineering Project
5.2 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)
198 750 Web Technologie
198 850 Mobile Device Programming
198 996 Dissertation
198 997 Dissertation
198 998 Dissertation
198 999 Dissertation

นางสาวดารณี หอมดี
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2539
ปริญญาโท
M.Sc. (Computer Science) The University of Manchester U.K. 2541
ปริญญาเอก
Ph.D. (Computer Science) The University of Manchester U.K. 2545
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3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่อ ง “การบู รณาการโครงการวิ จั ย จั ด ท าเส้ น ทางเทคโนโลยี (Technology
Roadmap) ของชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม” ได้รับเงินสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
โครงการวิจัย เรื่อง “การให้จังหวะสัญญาณนาฬิกาสาหรับการออกแบบที่ใช้ FPGA ที่ใช้กาลังงาน
ต่า (Clock-gating for low power FPGA based designs)” ได้รับเงินสนับสนุนจาก กรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.2 ตารา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “ไมโครโพรเซสเซอร์และการต่อประสาน” ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนวิชา 178 320 ไมโครโพรเซสเซอร์และการต่อประสาน (Microprocessors and Interfacing)
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 บทความทางวิชาการ
ดารณี หอมดี และ ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา. (2549). การประยุกต์ใช้งานเทคนิคประตูสัญญาณ
นาฬิกา (clock gating). การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2549
ดารณี หอมดี, กมล คงเกียรติขจร, ธเนศ อุไรเรืองพันธ์ และ ปัญญา พรสวัสดิผล. (2549). โปรแกรม
แปลและช่วยสอนภาษามือ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2549
ดารณี หอมดี (2548). การออกแบบระบบตรรกะเชิงอะซิงโครนัสเบื้องต้น. วิศวกรรมสาร มข., คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ฉบับที่ 6 ปีที่ 32 ประจาเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
2548
D. Hormdee, J.D. Garside, S.B. Furber. (2002). An Asynchronous Victim Cache.
Proceedings of International Euromicro Symposium on Digital System Design (DSD'
2002).
D. Hormdee and J.D. Garside. (2001). AMULET3i Cache Architecture. Proceedings of
International Symposium on Advanced Research in Asynchronous Circuits and
Systems (Async’2001), IEEE Computer Society Press, pp. 152-161, March 2001.
D. Hormdee, J.D. Garside. (2001). AMULET3i Cache Architecture. Proceedings of
Async’2001, Salt Lake City, Utah, March 2001.
D. Hormdee, J.D. Garside. (2001). An Asynchronous Copy-Back Cache Architecture.
Proceedings of Postgraduate Research in Electronics, Photonics and related fields
(PREP 2001), April 2001.
D. Hormdee. (2000). An Asynchronous Dual-Ported Copy-Back Cache Architecture.
Proceedings of 8th UK Asynchronous Forum, June 2000.
D. Hormdee. (1999). A Proposed Asynchronous Dual-Ported Cache Architecture.
Proceeding of 7th UK Asynchronous Forum, Decemeber 1999.
D. Hormdee. (1998). An Analysis of Asynchronous Processor Pipelines. Proceedings
of 5th UK Asynchronous Forum, December 1998.
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 11 ปี
5. ภาระงานสอน
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มคอ. 2
5.1 ระดับปริญญาตรี
188 110 Computer Programming
188 220 Digital Logic Design
188 221 Digital Logic Design Laboratory
188 290 Computer Engineering Workshop
188 320 Microprocessors and Interfacing
188 321 Microprocessors and Interfacing Laboratory
188 360 Advanced Digital System Design
188 498 Computer Engineering Pre-Project
188 499 Computer Engineering Project
5.2 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)
198 720 Advanced Digital Integrated Circuit System Design
198 991 Dissertation Seminar I
198 992 Dissertation Seminar II
198 993 Dissertation Seminar III
198 996 Dissertation
198 997 Dissertation
198 998 Dissertation
198 999 Dissertation
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นายวาธิส ลีลาภัทร
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2538
ปริญญาโท M.S. (Computer Engineering) Case Western Reserve University U.S.A. 2543
ปริญญาเอก D.Eng. (Computer Science) Asian Institute of Technology ประเทศไทย 2550
3. ผลงานทางวิชาการ
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี
5. ภาระงานสอน
5.1 ระดับปริญญาตรี
188 110 Computer Programming
188 221 Digital Logic Design Laboratory
188 290 Computer Engineering Workshop
188 321 Microprocessors and Interfacing Laboratory
188 360 Advanced Digital System Design
188 390 Seminar in Computer Engineering
188 498 Computer Engineering Pre-Project
188 499 Computer Engineering Project
5.2 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)
198 721 Advanced Embedded Systems Design
198 996 Dissertation
198 997 Dissertation
198 998 Dissertation
198 999 Dissertation
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นายภัทรวิทย์ พลพินิจ
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี B.S. (Mathematics)
Cornell University
USA
2544
ปริญญาโท M.S. (Computer Science) Asian Institute of Technology Thailand 2546
ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science) University of Liverpool UK
2552
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
โครงการวิจั ย เรื่อง “โครงการพัฒ นาห้องปฏิบั ติการวิ จัยการสื่อสารผ่า นใยแก้วนาแสงและการ
สื่อสารแบบไร้สาย (ระยะที่ 2)”: “Optical and Wireless Communications Research
Laboratory Development Project (Phase 2)” ได้รับเงินสนับสนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
จากสานักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2552-2553
3.2 บทความทางวิชาการ
3.2.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
P. Goldberg and P. Polpinit. (2007). The price of selfish Stacklberg leadership in
network games. arXiv.org : 0711.1242. 2007.
P. Polpinit. (2006). Comparing parallel and sequential selfish routing of atomic
players : Presentation at BCTCS, Swansea, 2006.
4. ประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา 3 ปี
5. ภาระงานสอน
5.1 ระดับปริญญาตรี
188 110 Computer Programming
188 200 Discrete Mathematics and Linear Algebra
188 290 Computer Engineering Workshop
188 498 Computer Engineering Pre-Project
188 499 Computer Engineering Project
5.2 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)
198 810 Algorithmic Game Theory
198 996 Dissertation
198 997 Dissertation
198 998 Dissertation
198 999 Dissertation
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เอกสารแนบหมายเลข 3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 1598/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
----------------------ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 798/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้วนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541 และข้อ 4.1 ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่อง การเสนอขออนุมัติ
หลั กสู ต รของมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึกษาห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ดร.มนัสวี แก่นอาพรพันธ์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
เป็นกรรมการ
6. ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
เป็นกรรมการ
7. ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
เป็นกรรมการ
8. ดร.วาธิส ลีลาภัทร
เป็นกรรมการ
9. นางสุมนา เยาวมาตย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววิภาวดี สงเศษ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
798/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และคาสั่งใดขัดแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสัง่ นี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มคอ. 2

เอกสารแนบหมายเลข 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------เพื่อให้การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูงมี
ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยจึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีเพื่อรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สานักทะเบียนและประมวลผล
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2548)
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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ขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
และให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548

หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและ
ภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลั กสู ต รที่ มี กระบวนวิ ชาเกี่ ย วข้ องกั บ หลายคณะโดยมี องค์ ป ระกอบและหน้ าที่ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค
โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจ
จัดได้ตามความจาเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรือ
อื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
- 57 -

มคอ. 2
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบ
ทวิภาค
ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3
หลักสูตร
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือ
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนคือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษา
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ก ไม่จาเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ด้วย แต่
ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตร
อาจกาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เป็น แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักใน
การเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และเนื้อหาสาระที่มี
ความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาระยะเวลาการศึกษาสาหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัด
การศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 การประกันคุณภาพ
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ให้กาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน และมีการดาเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองปีละหนึ่งครั้ง เสนอต่อ
คณบดีต้นสังกัดพร้อมส่งสาเนาให้บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ของ
ภาระงานด้านการเรียนการสอน
16.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้ น อาจารย์แต่ละคนจะเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูต ร หมายถึง อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรที่ ได้รับ มอบหมายให้เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่คณะแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้า
โครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรือ อาจารย์บัณฑิตพิเศษที่คณะ
แต่งตั้ง เพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คาแนะนาและควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการตามที่
กาหนดในหน้าที่นั้นๆ
16.9 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บางส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความชานาญเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจา
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
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ข้อ 20
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16.10 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณสมบัติของการ
เป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมี คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
19.1 มีอาจารย์ประจาหลักสูต ร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว อาจกากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลาย
หลั ก สู ต รก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะก าหนดองค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหาร หลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
21.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
21.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง
ประสบการณ์การทาวิจัย เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
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ข้อ 24 ในกรณีที่มี ความจาเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จานวนนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่ มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า
5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 26 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผู้เข้า ศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญ ญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบั ตรบัณฑิต
ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูต ร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
26.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรือ
26.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับ หลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก
และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 27 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28 การรับเข้าศึกษา
28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไข
วิ ธี การและจ านวนนั กศึ กษาที่ จะรั บในแต่ ละสาขาวิ ชา และได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะและ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
28.2 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
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28.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้น ความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 26 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
รายได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
28.3 ในกรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี การ
รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่ง
ตามที่หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นกาหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
28.4 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 30 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือ
รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบ
เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร การดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
32.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
32.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่
หนึ่ง และนั กศึกษาในหลักสูต รปริญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต ที่ยั งสอบไม่ ผ่า นการสอบวั ดคุณสมบั ติ
(Qualifying Examination) อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการ
อนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียน
นักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กาหนด
31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กาหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระทาได้ในกรณีที่
จานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจานวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่กาหนดไว้ข้างต้น และ
จาเป็นต้องสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
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ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34

ข้อ 35

มคอ. 2
ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่า
กว่าระดับคะแนน A ได้
31.6
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
31.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การโอนหน่ ว ยกิ ต และค่ า คะแนนของรายวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ กษามาแล้ ว ทั้ ง จากสถาบั น การศึ กษา อื่ น และจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดาเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า
หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ที่ ต่ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน
โดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของสานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
36.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปาก
เปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การ
สอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
36.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
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ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40

มคอ. 2
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ
36.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่าน
และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และกาประชุม
ตัดสินผลงานของกรรมการ
36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่า
นักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็น
ผู้สอบ
ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตได้
36.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ตามข้อ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
นักศึกษาที่ทาการทุจริตในการสอบ ให้ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจา
ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแก้ไข โดยอนุโลม
การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.0
C+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
2.0
D+
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
1.5
D
ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สาหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ
(2) นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนกาหนด
ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
S
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับ หน่วย
กิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่
นับหน่วยกิต
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W
ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น
ข้อ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความว่า สอบผ่าน
U (Unsatisfactory)
หมายความว่า สอบไม่ผ่าน
การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร
สาหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จากัดจานวนครั้งที่สอบ
ข้อ 42 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ากว่ามาตรฐาน ให้
ลงทะเบียนเรียนซ้า
ข้อ 43 การนับจานวนหน่วยกิตและคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
43.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึง่ มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานัน้
เพียงครั้งเดียว
43.2 ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คานวณจากทุกรายวิชา
ที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นาจานวนหน่วยกิตและ
ค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้ง
หารถึงทศนิยม 4 ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ตาแหน่งที่ 4
เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง

หมวดที่ 8
การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ กระทาได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติ ครบตามที่แต่ละหลักสูตร
กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 45 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกาหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี)
ข้อ 46 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
46.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทาในทุกภาค
การศึกษา
46.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าใน การทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
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ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาค
การศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่ มี
ความก้าวหน้า จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์))
ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด ให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกาหนดจานวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น
S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับ
การพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและ
ผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ
ข้อ 47 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจานวนหน่วยกิตจาก
หัวข้อเดิม ที่สามารถนาไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับ
จานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ข้อ 48 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
48.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องดาเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผ่าน
การประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S
ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะ
ทาการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ
48.2 การสอบวิทยานิพนธ์
48.2.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ
อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอและ
ตอบคาถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า
7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจากัดเวลาการถาม และการ
ควบคุมให้ดาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
48.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจา
ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
กาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้
ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
48.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ
(คณะ)อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจาเป็น 1 เสียง และ(คณะ)
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 เสียงของจานวนกรรมการทั้งหมด
48.3 การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
48.3.2 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้ อยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึง
จะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
กาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้
ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
48.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติ
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบภายใน 3 วันทา
การถัดจากวันสอบ
50.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการ
อธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้
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ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดดังกล่าวให้
ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี
50.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่ าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ข้อ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 52 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15
วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ
กาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกาหนด หากไม่
ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน ลักษณะ และ
ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่
ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีที่การทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ

หมวดที่ 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 54 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
54.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
54.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
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อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00
สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
54.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้ รับการตีพิม พ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่น กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้อ 55 สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการ
สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ใน
ระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 14 แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง ขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้ง
ละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้อนุมัติการสาเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวัน
สาเร็จการศึกษา
ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จ
การศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษานั้น
56.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
56.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 54
56.2.2 ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
56.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
56.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาตาม
รูปแบบและจานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
56.2.5 การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จาเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สาเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 58 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
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สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้
58.1 ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้สาเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ให้กับบุคคลนั้น
58.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระทาด้วยตนเอง
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
58.3 ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทาการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักดิ์ศรี
แห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ให้
มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน

หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
59.2 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสถานภาพการ เป็น
นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
59.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประธาน
หลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 60 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
60.1 ตาย
60.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
60.3 สาเร็จการศึกษา
60.4 มหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ให้อ อก อั น เนื่ อ งมาจากการฝ่ า ฝื น ระเบี ย บการลงทะเบี ย นและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
60.5 เรียนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.50
60.6 เรียนได้จานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
60.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยได้
สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
- 71 -

มคอ. 2
60.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่
สองไม่ผ่าน
60.9 หลังสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ไม่ดาเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2
ตามระยะเวลาที่กาหนด
60.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
60.12 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท
60.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 61 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็น
นักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 62 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี
นับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 63 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน
ข้ อ 64 อาจารย์ ที่ ป รึก ษาหรื อกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รือการศึกษาอิส ระ ที่ ไ ด้ รับ การแต่ ง ตั้ ง ก่อ นการ
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต่อไป
ข้อ 65 บรรดาประกาศ หรือคาสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้
มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
การศึกษาในระบบ
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มคอ. 2

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
---------------------------------เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามนั ย ของ ข้ อ 33 แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ว่ าด้ วยการศึกษาระดั บ บัณ ฑิต ศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัย อานาจตามความในข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึง
ออกประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 73/2548) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายถึง กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนองรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 6 กาหนดเวลาการขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอน
รายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่น คา
รองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบ
แสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา
ยกเว้ น ผู้ ข อเที ย บโอนเคยศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ขอเที ย บโอนในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น

6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตามคาร้องของ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กาหนดเป็นวันที่ยื่น
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น
ถึง วันที่มหาวิทยาลัยได้รับคาร้องขอเทียบโอน
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
ตามกฎหมายรับรอง
7.1.3 เป็นรายวิ ชาหรือกลุ่ม รายวิช า ที่ มีเนื้อหาสาระครอบคลุ ม ไม่น้ อยกว่า สามในสี่ ของ
รายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ขอเทียบ
7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือ แต้ม
ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรของรายวิชานั้นกาหนด
7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นามาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.1.6 นั กศึกษาจะต้ องใช้ เ วลาศึกษาอยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง ปี การศึกษา และ
ลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้น
ปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว
7.2 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวิชา
7.2.1 ให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
7.2.2 ให้โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทีรับโอน
7.2.3 การกาหนดสัดส่วนภาระงาน จานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่
เทียบโอนได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
7.3 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน
7.3.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่
เข้าศึกษา เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้
7.3.2 คณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผลตามข้อ 7.3.1 เพื่อพิจารณารับ
การเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หรือ ข้อ 7.2 หากเห็นชอบให้นาเสนอ
ขออนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด

ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่
สิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- 77 -

มคอ. 2

เอกสารแนบหมายเลข 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
----------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน
ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง
ที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และรวมถึงมหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอื่นที่มีข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
“การลงทะเบียนเรียน” หมายถึง การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน
“ข้ามมหาวิทยาลัย” หมายถึง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง
และนาจานวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/
สถาบันที่นักศึกษาสังกัด
“นักศึกษา”
หมายถึง นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
เป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปฏิบัติดังนี้
5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่นความ
จานงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียนประจาภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด
5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน
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5.1.3 กาหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยให้เสร็จ สิ้น
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียน
นั้นสมบูรณ์
5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กาหนด
ข้อ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กาหนด
ข้อ 7 ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศคาสั่งหรือข้อปฏิบัติใดๆ ซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2541

(ลงชื่อ)

พล.ต.อ.เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 7
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
----------------------------------เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และเป็นการให้โอกาสทางการ
ศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 6
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“วิทยานิพนธ์”
หมายถึ ง รายงานผลการวิ จั ย ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตาม
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์
“การศึกษาอิสระ”
หมายถึง รายงานผลการศึกษาอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
“การอุทธรณ์”
หมายถึง การที่ นั กศึกษายื่ น เรื่องต่ อมหาวิท ยาลั ย เป็ น ลายลั กษณ์
อั ก ษรเพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาทบทวนผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การศึกษาอิสระ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เห็น
ด้วยกับผลการสอบ
ข้อ 4 นักศึกษาที่ มีสิ ท ธิ์ยื่ นอุท ธรณ์ผ ลการสอบวิ ทยานิพ นธ์ หรือการศึกษาอิสระ ได้แก่ นั กศึกษาที่ส อบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ยื่นขอสอบครั้งที่สองหรือเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่สอง
ข้อ 5 นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดย
ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยทาเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อของนักศึกษา และข้อคัดค้านการสอบพร้อมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบด้วย
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานกรรมการ
2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นรองประธานกรรมการ
3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น)
จากคณะที่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแลไม่เกี่ยวข้อง
กับการอุทธรณ์อีก 2 คน
เป็นกรรมการ
4) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน
เป็นกรรมการ
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5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน และไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบด้วย
ข้อ 8 อธิการบดีมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยหรือ
สั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดีถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 8
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์ประเมินประจาปี และองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร
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องค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของการจั ด การหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ด แบ่ ง ตาม
กระบวนการจั ด การหลั กสู ต ร 3 กระบวนการคือ การพั ฒ นาปรับ ปรุง หลั กสู ต ร การน าหลั กสู ต รไปใช้ และการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร มีองค์ประกอบรวม 8 องค์ประกอบ และตัวชี้วัดรวม 28 ตัวเป็นตัวชี้วั ดสาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 25 ตัว และตัวชี้วัดสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 27 ตัว ดังนี้
องค์ประกอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัด
จานวน

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1 คุณภาพของหลักสูตร
1.1.1,1.1.2
2. การนาหลักสูตรไปใช้
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1,2.1.2
2.2 คุณภาพของนักศึกษา
2.2.1,2.2.2
2.2.3,2.2.4,2.2.5
2.3 คุณภาพของอาจารย์
2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.3.5,2.3.6,2.3.7
2.4 คุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
3.1 คุณภาพของบัณฑิต
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการ
และวิทยานิพนธ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัด
จานวน

2

1.1.1

1

2
5

2
5

2.4.1,2.4.2,2.4.3

3

2.1.1,2.1.2
2.2.1,2.2.2
2.2.3,2.2.4,2.2.5
2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.3.4,2.3.5,2.3.6
2.3.7
2.4.1,2.4.2,2.4.3

2.5.1,2.5.2

2

2.5.1,2.5.2

2

3.1.1,3.1.2
3.1.3,3.1.4
3.2.1

4

4

1

3.1.1,3.1.2,
3.1.3,3.1.4
3.2.1,3.2.2,3.2.3

25

รวมตัวชี้วัด

27

รวมตัวชี้วัด
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มคอ. 2
รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
มี

หน่วยงาน
รับผิดชอบให้
ข้อมูล
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพื่อให้หลักสูตรและรายวิชาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่กาหนด
1.1 คุณภาพ
1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้อง - รายงานข้อมูล
- สานักบริหารและ
ของหลักสูตร
กับความต้องการของตลาดงานและสังคม ความ
หลักสูตรแต่ละปี
พัฒนาวิชาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการเป้าหมายคุณลักษณะ การศึกษา
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ(ตามระยะเวลาที่กาหนด
ทุก 5 ปี กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อกาหนดให้ - ข้อมูลรายวิชาสห - สานักบริหารและ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ และ กิจศึกษา หรือราย พัฒนาวิชาการ
รายวิชาวิจัยหรือโครงการหรือสัมมนาทีส่ ่งเสริม
วิชาฝึกปฏิบัติงานใน
กระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ละหลักสูตร
ของนักศึกษา
2. การนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีองค์ประกอบคุณสมบัติ จานวน และอานาจหน้าที่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 คุณภาพ
2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ
-รายชื่อคณะกรรม - คาสั่งแต่งตัง้
ของการบริหาร
คุณสมบัติ จานวน และอานาจหน้าที่ตามเกณฑ์
การบริหารหลัก
คณะกรรมการ
หลักสูตร
มาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สูตรพร้อมคุณวุฒิ
บริหารหลักสูตร
ตาแหน่ง และสังกัด - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่าง - รายงานการ
- คณะกรรมการ
สม่าเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันในเรื่อง ประชุมหรือมติการ บริหารหลักสูตร
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร
ประชุมของคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2 คุณภาพ
2.2.1 สัดส่วนจานวนผู้สมัคร : จานวนประกาศรับ :
- จานวนผู้สมัคร
- สานักบริหาร
ของนักศึกษา
จานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยกสาขาให้ - จานวนประกาศรับ และพัฒนาวิชาการ
ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรม - จานวนผู้รายงาน - บัณฑิตวิทยาลัย
ทั่วไป เกษตรทั่วไป)
ตัวเข้าศึกษา
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง)
2.2.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี ป.ตรี
- GPA ของ
- คณะ/หน่วยงาน
เฉพาะรับตรงกับ admission สานักนักบริหารฯ
ผู้รายงานตัวเข้า
(กรณีโครงการ
โครงการพิเศษ (คณะ) บัณฑิตศึกษา (บัณฑิต
ศึกษา
พิเศษและรับเอง)
วิทยาลัย) (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการ - จานวนผู้รายงาน
รับในทุกสาขานัน้ เช่น วิศวกรรมทั่วไป เกษตร
ตัวเข้าศึกษา
ทั่วไป)
- สานักบริหารและ
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2.3 คุณภาพ
ของอาจารย์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
มี

พัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
2.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้ - คะแนนผลการ
เข้าศึกษาในแต่ละปี(กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ย สอบวิชาภาษา
ของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป
อังกฤษของผู้ราย
เกษตรทั่วไป)
งานตัวเข้าศึกษา
- จานวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา
2.2.4 จานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ
- จานวนนักศึกษา
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับหลักสูตรนานาชาติ)
ชาวต่างประเทศ
2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็นนักศึกษาในปี - จานวนนักศึกษาที่
การศึกษาปัจจุบัน จากจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษา
ในภาพรวม
ในแต่ละปี
- จานวนนักศึกษาที่
พ้นสภาพ
- จานวนนักศึกษาที่
ลาออก
- จานวนนักศึกษาที่
หมดสภาพใน
ลักษณะอื่น
2.3.1 สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ ตรี : โท : - จานวนอาจารย์ใน
เอก
สังกัดและทาหน้าที่
(อาจารย์ผสู้ อน)
สอนในหลักสูตร
จาแนกตามคุณวุฒิ
ในแต่ละระดับ
2.3.2 สัดส่วนจานวนอาจารย์แยกตามตาแหน่งทาง
- จานวนอาจารย์ใน
วิชาการ
สังกัดและทาหน้าที่
อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ
สอนในหลักสูตร
จาแนกตามตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2.3.3 สัดส่วนจานวนอาจารย์
- จานวนอาจารย์ใน
ต่อจานวนนักศึกษา
สังกัดและทาหน้าที่
สอนในหลักสูตร

2.3.4 จานวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เป็น
ผู้สอน เชิญมาสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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มคอ. 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบให้
ข้อมูล
- สานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน
(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง)
- สานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
- สานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

- จานวนนักศึกษา

ปัจจุบนั
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- จานวนอาจารย์

- คณะกรรมการ

ชาวต่างประเทศ

บริหารหลักสูตร
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ตัวชี้วัด
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบัตงิ านอื่นๆ
ในหลักสูตร
2.3.5 จานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุม
วิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ในหลักสูตร

2.3.6 จานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตาราและสื่อ
การสอนที่ผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร ต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบั เชิญให้เป็นกรรมการใน
วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อจานวนอาจารย์
ทั้งหมด
2.4 คุณภาพ
2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ของการจัดการ
สาคัญ จากจานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนใน
เรียนการสอน
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา

2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
หรือระบบ e-learning จากจานวนรายวิชาทั้งหมด
ที่เปิดสอนในหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา

2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการหรือ
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักศึกษาจากจานวนรายวิชาทัง้ หมดที่เปิดสอนใน
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ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
มี

มคอ. 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบให้
ข้อมูล

- จานวนผลงาน

- จานวนอาจารย์

วิชาการ/ผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร
และ/หรือเสนอใน
การประชุมวิชาการ
- จานวนผลงาน
(เรื่อง)
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
- จานวนอาจารย์ที่
ได้รับเชิญ
- จานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร
- จานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น
- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน
- ผลการประเมิน
โดยกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- จานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น
- จานวนรายวิชาที่
มีการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรือ
ระบบ
e-learning

ในหลักสูตร
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

- จานวนรายวิชาที่

- คณะกรรมการ

เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น

บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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ตัวชี้วัด
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
มี

มคอ. 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบให้
ข้อมูล

- ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา
- ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอน
- ผลการประเมิน
โดยกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.4.4 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
- ผลการประเมิน
- คณะกรรมการ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ใน
โดยนักศึกษา
บริหารหลักสูตร
หลักสูตรในภาพรวม
- จานวนรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น
2.5 คุณภาพ
2.5.1 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ - จานวนกิจกรรม - คณะกรรมการ
ของการจัด
และทักษะทางวิชาการ ที่ดาเนินในระดับหลักสูตร - จานวนนักศึกษาที่ บริหารหลักสูตร
กิจกรรม
(เช่น การให้คาปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ)
- จานวนนักศึกษาที่
เรียนการสอน
ผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดใน
กิจกรรม
2.5.2 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
- จานวนกิจกรรม - คณะกรรมการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ดาเนินการ - จานวนนักศึกษาที่ บริหารหลักสูตร
ในระดับหลักสูตร (เช่น
เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยในตนเอง - จานวนนักศึกษาที่
และทางานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ)
ผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดใน
กิจกรรม
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการเพื่อให้ผลผลิตคือบัณฑิตและองค์
ความรู้อันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
3.1 คุณภาพ
3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายใน
- จานวนนักศึกษาที่ - สานักบริหาร
ของบัณฑิต
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
รายงานตัวเข้าศึกษา และพัฒนาวิชาการ
ในปีการ ศึกษา
หนึ่งๆ
- จานวนนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตรในแต่ละรุ่น
ปีการศึกษานัน้
3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ - ผลการวิจัย
- คณะกรรมการ
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3.1.3

3.1.4

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์

3.2.1

3.2.2

มคอ. 2
ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
หน่วยงาน
มี
รับผิดชอบให้
ข้อมูล
หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
ภาวะการมีงานทา บริหารหลักสูตร
การศึกษา (และการได้งานทาตรงสาขาวิชาทีส่ าเร็จ และการศึกษาต่อ
การศึกษา และได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์)
ของบัณฑิตปี
การศึกษาที่ผ่านมา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
- ผลการวิจัยผู้ใช้
- คณะกรรมการ
บัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม บัณฑิตทีส่ าเร็จ
บริหารหลักสูตร
ลักษณะงานสาขานั้นๆด้านความรู้ความสามารถ
การศึกษาในปี
พื้นฐานที่สง่ ผลต่อการทางาน และด้านคุณธรรม
การศึกษาที่ผ่านมา
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ)
จานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติ
- รายงานข้อมูล
- คณะกรรมการ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จานวนนักศึกษา
บริหารหลักสูตร
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่
หรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ
การประกาศเกียรติ
ระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีทผี่ า่ นมา (คน)
คุณ หรือรางวัล
จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ - รายงานข้อมูล
- คณะกรรมการ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
จานวนผลงาน
บริหารหลักสูตร
รอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ชิ้นงาน)
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่ได้รบั
รางวัล
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
- จานวนบทความ - คณะกรรมการ
ของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นที่ตีพิมพ์
จากวิทยานิพนธ์
บริหารหลักสูตร
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จ
ปริญญาโทของ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นทั้งหมด
ผู้สาเร็จการศึกษา
นั้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(นับทัง้ หมดที่เป็น
ผลงานของผู้สาเร็จ
การ ศึกษา)
- จานวนวิทยา
นิพนธ์ปริญญาโท
ของผู้สาเร็จการ
ศึกษาในปีการ
ศึกษานั้น

3.2.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ - จานวนบทความ - คณะกรรมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก จากวิทยานิพนธ์
บริหารหลักสูตร
ทั้งหมด
ปริญญาเอกที่ตี
พิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ปีการศึกษานัน้
- 90 -

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้อง
มี

มคอ. 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบให้
ข้อมูล

- จานวนวิทยา

นิพนธ์ปริญญาเอก
ในปีการศึกษานั้น

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์การประเมินประจาปี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รอย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ √
√
√
√
√
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
√
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) √
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่อ นการเปิ ด การสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
4. จั ด ทารายงานผลการด าเนิ นการรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ นการของ √
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง √
สิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน √
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คาแนะนาด้านการจัดการ √
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ √
หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ √
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ)
8

√

√

มคอ. 2
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

12
1-5
10

12
1-5
10

10
1-5
9

11
1-5
10

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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มคอ. 2

เอกสารแนบหมายเลข 10
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
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มคอ. 2

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 และ 2.1
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 และ 2.1
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

2. โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
3
48
48

แบบ 1.2
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

หมายเหตุ

- ไม่เปลี่ยนแปลง
จานวนหน่วยกิต
3
48
48

แบบ 1.2
จานวนหน่วยกิต
9
72
72

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
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จานวนหน่วยกิต
6
72
72

- เพิ่มรายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แบบ 2.1
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 2.1
จานวนหน่วยกิต
3
12
36
48

แบบ 2.2
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
3. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
แบบ 1.1 และ 2.1
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

หมายเหตุ

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต

- ไม่เปลี่ยนแปลง

3
12
36
48

แบบ 2.2
จานวนหน่วยกิต
9
15
48
72

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

3. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
แบบ 1.1 และ 2.1
1(1-0-2) 198 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2) 198 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2) 198 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
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จานวนหน่วยกิต
12
12
48
72

- ลดรายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
- เพิ่มรายวิชาเลือก

1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลีย่ นแปลงรหัสวิชา

มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แบบ 1.2
**158 700 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
*158 701 สถิติและการสร้างแบบจาลอง
**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

แบบ 1.2
3(3-0-6) 198 700 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1(1-0-2) 198 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2) 198 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2) 198 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

4. วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
แบบ 2.2
**158 700 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
*158 701 สถิติและการสร้างแบบจาลอง

4. วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
แบบ 2.2
3(3-0-6) 198 700 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
198 701 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
198 702 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
คอมพิวเตอร์
1(1-0-2) 198 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
1(1-0-2) 198 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
1(1-0-2) 198 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

**158 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
**158 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
**158 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

หมายเหตุ
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และ ปรับปรุงเนื้อหา
- รายวิชาใหม่
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และ ปรับปรุงเนื้อหา
- รายวิชาใหม่
3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
3(3-0-6) - ตัดออก
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
1(1-0-2) - เปลีย่ นแปลงรหัสวิชา

5. หมวดวิชาเลือก
5. หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1
ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบบ 2.1
ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
**158 711 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6) 198 860 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
*158 712 การรู้จารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
3(3-0-6)
- รายวิชาใหม่
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มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
*158 713 การวิเคราะห์ขั้นสูง
**158 721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3(3-0-6)
3(3-0-6)

**158 731 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
**158 741 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง

3(3-0-6) 198 730 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6) 198 840 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขัน้ สูง

*158 742 การมองเห็นประดิษฐ์เชิงสามมิติ
*158 761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
*158 762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
*158 763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
**158 771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาในปัจจุบนั
**158 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
**158 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
**158 883 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
**158 884 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4

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

198 870 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ในปัจจุบนั
198 880 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
198 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
198 980 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
198 981 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
198 710 การจาลองและการสร้างแบบจาลอง
198 720 การออกแบบระบบวงจรรวมดิจิทัลขั้นสูง
198 721 การออกแบบระบบฝังตัวขั้นสูง
198 730 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
198 740 เรขภาพคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
198 741 การออกแบบวิดีโอเกมขั้นสูง
198 750 เทคโนโลยีเว็บ
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หมายเหตุ
- รายวิชาใหม่
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ:
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก

มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
198 760 การเรียนรู้ของเครื่อง
198 761 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
198 810 ทฤษฎีเกมเชิงขั้นตอนวิธี
198 811 ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาทางเรขาคณิต
198 812 การปรับให้เหมาะสมที่สุดเชิงคอนเวกซ์
198 830 เครือข่ายไร้สายขั้นสูง
198 841 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
198 850 การเขียนโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
198 851 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
198 910 วิธีคานวณขั้นสูง
198 930 ความมั่นคงสารสนเทศ
198 960 การคานวณเชิงวิวัฒนาการ

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

แบบ 2.2
ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต แบบ 2.2
ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
**158 711 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6) 198 860 ปัญญาเชิงคานวณ
3(3-0-6)
*158 712 การรู้จารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
3(3-0-6)
*158 713 การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(3-0-6)
**158 721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
**158 731 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
**158 741 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง

3(3-0-6) 198 730 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6) 198 840 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขัน้ สูง

*158 742 การมองเห็นประดิษฐ์เชิงสามมิติ

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

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ:
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหา
- รายวิชาใหม่

มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
*158 761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
*158 762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
*158 763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
**158 771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาในปัจจุบนั
**158 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
**158 882 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
**158 883 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
**158 884 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
- รายวิชาใหม่
3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

198 870 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ในปัจจุบนั
198 880 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
198 881 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
198 980 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6)
198 981 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
3(3-0-6)
198 710 การจาลองและการสร้างแบบจาลอง
3(3-0-6)
198 720 การออกแบบระบบวงจรรวมดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6)
198 721 การออกแบบระบบฝังตัวขั้นสูง
3(3-0-6)
198 730 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
198 740 เรขภาพคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
198 741 การออกแบบวิดีโอเกมขั้นสูง
3(3-0-6)
198 750 เทคโนโลยีเว็บ
3(3-0-6)
198 760 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(3-0-6)
198 761 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
198 810 ทฤษฎีเกมเชิงขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
198 811 ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาทางเรขาคณิต
3(3-0-6)
198 812 การปรับให้เหมาะสมที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3(3-0-6)
198 830 เครือข่ายไร้สายขั้นสูง
3(3-0-6)
198 841 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
198 850 การเขียนโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
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- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก

มคอ. 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

6. ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1.1
**158 997 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1.2
**158 996 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
**158 999 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
**158 998 ดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
198 851 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
198 910 วิธีคานวณขั้นสูง
198 930 ความมั่นคงสารสนเทศ
198 960 การคานวณเชิงวิวฒ
ั นาการ
6. ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1.1
198 997 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1.2
198 996 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
198 999 ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
198 998 ดุษฎีนิพนธ์
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หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก
- ตัดออก

48 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
72 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
36 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
48 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

