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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนกิส 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electronic Systems 

Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ ) : Bachelor of Engineering (Electronic Systems Engineering) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electronic Systems Engineering) 

3. วิชาเอก 

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 141 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

-ไมมี 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2560  

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...............  วันที่ …………………… 

เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในปการศึกษา 2563 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

      วิศวกรระบบอิเล็กทรอนิกสโดยสามารถวิเคราะห ควบคุม และซอมบํารุงอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการ

ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการควบคุมการผลิตและกระบวนการตาง ๆ ท้ังในหนวยงานรัฐ หนวยงาน

เอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทักษะของนักวิชาการหรือนักวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คณุวุฒกิารศึกษา 

1 นางสาวจีรนุช   เสงี่ยมศักดิ์ 3-4099-xxxxx-xx-

x 

รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic Engineering) 

M.Phil. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

2 นายกิตติพิชญ   มีสวาสด์ิ 3-1024-xxxxx-xx-

x 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Acoustics) 

M.Sc. (Acoustics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

3 นายบุญย่ิง       เจริญ 3-3399-xxxxx-xx-

x 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic  Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คณุวุฒกิารศึกษา 

4 นายสถาพร    พร

พรหมลิขิต 

3-1008-xxxxx-xx-

x 

อาจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Eng. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

B.S. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

4 นายสถิรพร      พรนิมิตร 3-4001-xxxxx-xx-

x 

อาจารย M.Eng. (Electric Power 

System Management) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

หมายเหตุ  

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยอยูในระยะเปล่ียนผานควบคู กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการดําเนินธุรกิจแบบใหมที่มีลักษณะเปน

วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอม (SMEs) และ วิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมแบบ 

Startups มากข้ึน การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมของการทํางานแบบซํ้าซอนโดยการประยุกติ์ใช

หุนยนตและการควบคุมอัตโนมัติสู ยุคของ Industry 4.0 การพัฒนาดังกลาวระบุอยูในพิมพเขียว 

Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสูความมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน เพ่ือใหประเทศไทยผานพน

กับดกัประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสมีเปาหมายเพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคณุภาพ และมีความรู

ทักษะทั้งดานวิชาชีพ วิชาการ และภาษา ที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของประเทศสูยุค Thailand 

4.0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักดีถึงภาระหนาท่ี

ดังกลาว จึงไดออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนหลักสูตรใหม เพ่ือรองรับตอการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว ขางตน  
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนการสงเสริมการลงทุนของ BOI ป พ.ศ. 2557-2564 โดยวางยุทธศาสตร 6 ขอไดเนนเรื่อง

ของการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศผานการสงเสริมดานงานวิจัย

และพัฒนา งานนวัตกรรม แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี1ความทาทายกับการจัดทํารางนโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยและนวัตกรรมแหงชาติ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)” โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

 

 การออกจากปญหากับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) นั้นตองอาศัย

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยและองคความรูดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Systems Engineering) สอดคลองกับแนวทางของแผนพัฒนาดังกลาว 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลจากการวิเคราะหรายงานของ BOI สวทน. และ TDRI พบวาความตองการวิศวกรท่ีมี

ความรูดานระบบอิเล็กทรอนิกสน้ันมีอยูในระดับสูง และยังสงเสริมขีดความสามารถดานการแขงขันของ

ประเทศโดยสรางรากฐานดานระบบอิเล็กทรอนิกสน้ันเปนการสรางความเขมแข็งในการกาวเขาสู
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งานวิจัยเพ่ือพัฒนา (R&D) และงานนวัตกรรม (Innovation) ตอไปในอนาคต ทั้งน้ีหลักสูตรไดออกแบบ

โดยสงเสริมใหผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

จุดเดนของหลักสูตร  

(1) หลักสูตรท่ีเนน Output-based learning โดยการเนนการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร โดยการประมวลองคความรูเพ่ือใชในการแกปญหา 

(2) หลักสูตรท่ีเนนการเสริมสรางทักษะดานการปฏิบัติ ดานการนําเสนอ ดานการพัฒนา

บุคลิกภาพที่สอดแทรกการสงเสริมทักษะดังกลาวในทุกภาคการศึกษา 

(3) หลักสูตรท่ีสงเสริมใหบัณฑิตมีความรูดานกฏหมาย เศรษฐศาสตร และสถาปตยกรรม

ศาสตรดานการออกแบบผลิตภัณฑ ที่ทนัสมัย 

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส นั้น

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาในแตละระดับดังน้ี 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

สอดคลองขอท่ี (3) “ .... ความออนแอของการสรางองคความรูนวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือ

การพัฒนา ยังคงเปนจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน........” 

แผนพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดาน “การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานความรู” 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดาน “การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมภายในประเทศ” 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน “การใหคุณคาตอทรัพยสินทางปญญาจากความคิดสรางสรรค” 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดาน “การขับเคลื่อนและสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ” 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตรนี้ 

-ไมมี- 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย

รวมดวยหรือไมอยางไร 

-ไมมี- 

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอ่ืนเรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-ไมมี-  
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส มุงผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  มีทักษะ และประสบการณ

การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขา

วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจใน

สถานการณของโลกและสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบ

วิชาชีพและการศึกษาตอในระดบัท่ีสูงข้ึน 

(2) มีความสามารถในการ ใช ความรู  ทักษะทาง วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ ในการ

ติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(5) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบรหิารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(6) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะที่จําเปนในการเปนผูประกอบการ 

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ ต้ัง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

(8) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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(9) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 

 

1. สงเสรมิการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. สงเสรมิการใชภาษาอังกฤษ

สาํหรับวิศวกร (การอาน การ

เขียน การพูด การฟง) 

3. เสริมทักษะและประสบการณ

จากการทํางานจริงในหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. สงเสรมิการเรียนรูแบบ 

Active Learning 

1. จํานวนรายวิชาที่ เนนผู เรียน

เปนศูนยกลาง 

2.  มี จํ า น ว น นั กศึ กษ า ที่ เ ข า

ปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษา 

3.  พั ฒ น า ร า ย วิ ช า ที่ มี

กระบวนการสอนแบบ Flipped 

Classroom 

 การพัฒนานักศึกษา  

 

1. สงเสรมินักศึกษาใหมีความ

เปนผูนําและผูรวมงานท่ีดี มี

มนุษยสัมพันธ 

2. สงเสรมิใหนักศึกษามี

คุณธรรม จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม 

3. เพ่ิมทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

4. สงเสรมิใหความรูกับนักศึกษา

ในการเปนผูประกอบการ 

5. สงเสรมิทักษะการคิดอยาง

เปนระบบเพ่ือการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนกิจกรรม ท่ีสง เสริม

นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ

ผูรวมงานท่ีดี มีมนุษยสมัพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมให

นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณ และจรยิธรรม 

3. จัดทําโครงการใหนักศึกษาเขา

รวม เชน โครงการเสริมสราง

ทักษะการเรียนเทคนิคการอาน

หนังสือภาษาอังกฤษ 

4. รายวิชาทักษะวิชา ชีพเ ชิง

ปฏิ บั ติ ขอ งวิ ศ ว กรรม ร ะบ บ

อิเล็กทรอนิกส I-IV เริ่มตั้งแตชั้น

ป ท่ีสอง เนนการเ รียนรู แบบ

บูรณาการโดยรวมกับศาสตรอ่ืน

เ ช น วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 

สถาปตยกรรมศาสตรดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 จุดเดนของหลักสูตร  1. หลักสูตรไดออกแบบจาก 

Outcome-based ดาน

ทักษะที่พึงประสงค 

2. สงเสริมทักษะการเปน

ผูประกอบการ 

3. เนนทักษะเชิงวิชาการ และ

ทักษะในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน  

1. รายวิชาทักษะวิชา ชีพเ ชิง

ปฏิ บั ติ ขอ งวิ ศ ว กรรม ร ะบ บ

อิเล็กทรอนิกส I-IV เริ่มตั้งแตชั้น

ป ท่ีสอง เนนการเ รียนรู แบบ

บูรณาการโดยรวมกับศาสตรอ่ืน

เ ช น วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 

สถาปตยกรรมศาสตรดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

2. ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก ด า น

เศรษฐศาสตร ดานกฎหมายที่

เก่ียวของกับการออกแบบทาง

อุตสาหกรรม และดานการออ

แบบบรรจุภัณฑ 

 เน้ือหาท่ีทันสมัย 

 

1. ออกแบบหลักสูตรโดยการมี

สวนรวมจากภาคอุตสาหกรรม 

2. ออกแบบหลักสูตรโดยศึกษา

การเปลี่ยนแปลงเน้ือหารายวิชา

จากหลักสตูรระดับนานาชาติช้ัน

นํา 

1.  รายวิ ช า หั วข อ พิ เศ ษทา ง

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส I-

II 

 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ขอ 6 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะที่

ปรับปรุงใหม  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี) 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ       เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 2.2.1 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

หมวดที่ 2 ขอ 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรอืเปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปนระดับอุดมศึกษาท่ีมี

รูปแบบการเรียนรูแตกตางไปจากท่ีคุนเคย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 

นักศกึษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

 2.3.2 ความรูและความสามารถทางคณติศาสตรไมเพียงพอ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําข้ันปแกนักศึกษา ทําหนาที่สอดสองดูแล

ตักเตือน ใหคําปรึกษาและแนะนาํ 

 2.4.2 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียน 

 2.4.3 จัดกิจกรรมและการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรใหแก

นักศกึษาที่มีปญหาในการเรียน 

  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปท่ี 3 - - 30 30 30 

ช้ันปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

 จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 



มคอ. 2 

~ 10 ~ 

  

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

                  รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

งบใชสอย ตอบแทน 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

งบวัสดุ 202,500 405,000 607,500 810,000 810,000 

งบครุภัณฑ 202,500 405,000 607,500 810,000 810,000 

งบดําเนินการ (การพัฒนาการเรียน

การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

รวมรายจาย 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 120,000 บาท 

 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 6) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  141   หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 
จํานวนหนวยกิตตาม

แผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณติศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                          105 

 ฝกงาน สหกิจ 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 31 31 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 62 65 

2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 46 46 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 16 13 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1  วิชาฝกงาน                    (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2  วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3 กลุมวิชาเลือก 12 9 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 

  

3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           30  หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้  

 (1) กลุมวิชาภาษา                                12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต โดย

มีรายวิชาดังตอไปนี้ 

 **000 101 ภาษาอังกฤษ 1                                            3(3-0-6) 

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

  
English II 

 

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

  English III  

 *000 104 ภาษาอังกฤษ 4                                            3(3-0-6) 

  English IV  

            

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร                    12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต  โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้  

  000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Leadership and Management 

 **000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

  Local Wisdom  

 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                      3 

  Basic Computer and Information Technology                 (ไมนับหนวยกิต) 

    **EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู                      3(3-0-6) 

  Learning Skill Development 

 **EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3(3-0-6) 

  Work Preparation and Continuing Self-Development    

 

หมายเหตุ   รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร                                            6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร จํานวน 6 

หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

 

 **000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและแกปญหา                                      3(3-0-6) 

  Creative Thinking and Problem Solving 

 **EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 
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  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 

 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    105 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน 31  หนวยกิต 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมพ้ืนฐานจากทุกรายวิชา

ตอไปนี้  

 

 **EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

  Engineering Workshop Practice  

 **EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-6) 

  Engineering Drawing   

  *EN241100 การเขียนโปรแกรมไพธอน 3(3-0-6) 

  Python Programming  

 SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

  General Chemistry 

 **SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

  General Chemistry Laboratory 

 SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering I 

 SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering II 

 SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering III 

 SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

  Differential Equations for Engineering 

 ** SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

  General Physics Laboratory I 

 ** SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II 

 ** SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 
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  Fundamentals of Physics I 

 ** SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics II 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                       62 หรือ 65 หนวยกิต 

2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส         46  หนวยกิต 

นักศกึษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานทุกรายวิชาตอไปน้ี 

 

 **EN211100 วงจรไฟฟา    3(3-0-6) 

  Electric Circuits  

 **EN241101 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา 3(3-0-6) 

  Semiconductor Devices  

 **EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electrical Instruments and Measurements  

 **EN212103 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบื้องตนและพีชคณติเชิงเสน 3(3-0-6) 

  Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra   

 **EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electromagnetic Fields  

 **EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory I  

 **EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory II  

 *EN242102 หลักมูลของเครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Electrical Machines  

 **EN213105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

  Computational Method  

 **EN213106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

  Control Systems  

 **EN213107 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing  

 **EN213207 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  Power Electronics  

 **EN213802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory III  
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 **EN243104 การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบสมองกลฝงตัว     3(3-0-6) 

  
C Programming Language for Embedded Systems  

 
 

 *EN243105 ระบบสื่อสารและโครงขายคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

  
Introduction to Communication Systems and Computer 

Networks 
 

 *EN242103 สถิติประยุกตเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา 3(3-0-6) 

  Applied Statistics for Researches and Developments   

 *EN243804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Laboratory  

 **EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

  Digital Logic Design  

 

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส            13 หรือ 16 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสจากทุก

รายวิชาและตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C จึงมี

สิทธ์ิสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN244785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN244998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส และ EN244999 โครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 **EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

  Analog Electronics I  

 *EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

  Sensors and Transducers  

 *EN242201 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

  Analogue Electronics II  

 *EN242800 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2) 

 
 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills I 

 

 *EN242801 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2) 

 
 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills II 
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 *EN243802 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 3 1(0-3-2) 

 
 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills III 

 

 *EN243803 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 4 1(0-3-2) 

 
 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills IV 

 

 *EN244998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Pre-project  

 *EN244999 โครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   2(0-6-3) 

  Electronic Systems Engineering Project   

 

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหน่ึงจาก

รายวิชาตอไปนี้ 

 *EN243796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

  Practical Training                                                        (ไมนับหนวยกิต) 

 *EN244785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 6 หนวยกิต 

  Cooperative Education in Electronic Systems Engineering 

 

 (3) กลุมวิชาเลือก   ไมนอยกวา   9 หรือ 12  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผานจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ี

คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สาํหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN243796 การฝกงาน อยางนอย 12 หนวยกิต หรือสาํหรับนักศึกษา

ท่ีเลือกเรียนวิชา EN244785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย 9 หนวยกิต 

 

  **EN213300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

  Programmable Logic Controller  

 **EN213301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา 3(2-3-6) 

  Introduction to Robotics  

 **EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน 3(3-0-6) 

  Linear Control System  

 **EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 
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  Digital Control Systems  

 **EN213304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

  Intelligent Systems  

 *EN213305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

  Mechatronics  

 *EN213307 วิศวกรรมการวางระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

  Automation System Engineering  

 **EN244300 อิเล็กทรอนิกสประยุกต 3(3-0-6) 

  Applied Electronics  

 **EN244301 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  Noise Reduction Techniques in Electronic Systems  

 *EN244302 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  Electronic Instruments  

 **EN244303 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0-6) 

  Biomedical Electronics  

 **EN244304 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ 3(3-0-6) 

  Filter Design  

 **EN244305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) 

  Datastorage Technology  

 **EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

  Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 **EN244307 วิศวกรรมเสียง 3(3-0-6) 

  Audio Engineering  

 *EN244308 การออกแบบวงจรรวมความจุสูงมาก 3(3-0-6) 

  Very Large Scale Integration Design  

 *EN244309 หลักการผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  Principles of Microelectronic Device Fabrication  

 *EN244774 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

  Special Topics in Electronic Systems Engineering I  

 *EN244775 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

  Special Topics in Electronic Systems Engineering II  

 **EN254300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

  Microwave Engineering  
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 **EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 

 

Engineering Economy 

 

 

 AR021205 ธุรกิจและการตลาดสําหรับนักออกแบบ 3(2-2-5) 

  Business and Marketing for Designer  

 AR023103 การออกแบบบรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 

  Basic Packaging Design  

  

3.1.3.3   หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

รายวิชาที่ประกาศเพ่ิมภายหลัง หรือรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร และสอบผานอยางนอย 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หาก

นักศกึษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาเปดใหม  

   ** หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

 รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังน้ี 

000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง   วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

000 10x   ตัวเลข 5 ตัวแรก หมายถึง   วิชาของสถาบันภาษา 

EN                               หมายถึง    อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2        หมายถึง    ลําดับท่ีสาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

                   เลข 00       หมายถึง    คณะวิศวกรรมศาสตร 

เลข 21       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

เลข 24       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

เลข 25       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

หลักสูตรนานาชาติ 

เลข 81 หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ตัวเลขตัวที่ 3         หมายถึง    ระดับของวิชา (ช้ันปท่ีนักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 

 เลข 1         หมายถึง    ช้ันปที่ 1 
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         เลข 2         หมายถึง    ช้ันปที่ 2 

         เลข 3         หมายถึง    ช้ันปที่ 3 

         เลข 4         หมายถึง    ช้ันปที่ 4 

ตัวเลขตัวที่ 4               หมายถึง    กลุมวิชาในสาขา   

                   เลข 0         หมายถึง    กลุมวิชากลางสาํหรับวิชาเรียนของนักศึกษาภาควิชาอื่นๆ 

         เลข 1         หมายถึง    กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

         เลข 2         หมายถึง    กลุมวิชาชีพ 

         เลข 3         หมายถึง    กลุมวิชาเลือก 

                   เลข 7         หมายถึง    กลุมวิชาเลือกสัมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ สหกิจศึกษา และ  

 ฝกงาน 

                   เลข 8         หมายถึง    กลุมวิชาปฏิบัติการ 

                   เลข 9         หมายถึง    กลุมวิชาโครงการ 

ตัวเลขตัวที่ 5-6    หมายถึง    ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ 

3xx xxx   ตัวเลข 1 ตัวแรก   หมายถึง    วิชาคณะวิทยาศาสตร 

   ตัวเลขตัวที่ 3   หมายถึง    ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร 

  เลข 2      หมายถึง    ภาควิชาเคมี 

  เลข 4      หมายถึง    ภาควิชาคณิตศาสตร 

  เลข 5      หมายถึง    ภาควิชาฟสิกส 

 

 

 

 แผนการศึกษา 

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

  English I  

 EN001100 การพัฒนาการทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

  Learning Skill Development  

 EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

  Engineering Drawing  

 EN241100 การเขียนโปรแกรมไพธอน 3(3-0-6) 

  Python Programming  

 SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 
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  Calculus for Engineering I  

 SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

  General Physics Laboratory I  

 SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics I  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 000 102 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 

  English II  

 EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม  1(0-3-2) 

  Engineering Workshop Practice  

 EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electric Circuits  

 EN241101 อุปกรณสารก่ึงตวันํา 3(3-0-6) 

  Semiconductor Devices  

 SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering II  

 SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Chemistry  

 SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory  

 SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

  General Physics Laboratory II  

 SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics II  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

    

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 103 ภาษาอังกฤษ  3 3(3-0-6) 

  English III  
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 EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 

  Electrical Instruments and Measurements 

 

 

 EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory I  

 EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

  Analogue Electronics I  

 EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

  Sensors and Transducers  

 EN242800 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills I 

 

 SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering III  

 SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

  Differential Equations for Engineering  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 60 

  

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 000 104 ภาษาอังกฤษ  4 3(3-0-6) 

  English IV  

 EN212103 ทฤษฎีการแปลงสญัญาณเบ้ืองตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 
 

Elementary Signal Transform Theory and Linear 

Algebra  

 

 EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electromagnetic Fields   

 EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory II  

 EN242102 หลักมูลของเครื่องจักรกลไฟฟา    3(3-0-6) 

  Fundamentals of Electrical Machines  

 EN242201 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 
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  Analogue Electronics II  

 EN242801 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Profession Practices and Skills II 

 EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทลั  3(3-0-6) 

  Digital Logic Design  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 80 

    

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

  Local Wisdom  

 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

  Creative thinking and problem solving  

 EN213105 วิธีการคาํนวณ 3(3-0-6) 

  Computational Methods  

 EN213106 ระบบควบคุม  3(3-0-6) 

  Control Systems  

 EN213802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory III  

 EN243104 การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบสมองกลฝงตัว 3(3-0-6) 

  C Programming Language for Embedded Systems  

 EN243802 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 3 1(0-3-2) 

 
 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills III 

 

 ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

  Elective Course  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 100 

  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

  Work Preparation and Continuing self-Development   
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 EN213107 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing 

 

 

 EN213207 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  Power Electronics  

 EN242103 สถิติประยุกตเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา 3(3-0-6) 

  Applied Statistics for Researches and Developments   

 EN243105 ระบบส่ือสารและโครงขายคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 
 

Introduction to Communication Systems and 

Computer Networks 
 

 EN243803 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 4 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills IV 

 

 EN243804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Laboratory  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 117 

   

 

 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ หนวยกิต 

 EN243796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

  Practical Training  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 117 

   

 

 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Leadership and Management  

 EN244998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  Electronic Systems Engineering Pre-project  
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 ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

  Elective Course 

 

 

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

  Free Electives  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 13 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 130 

    

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 EN244785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 6 

  Cooperative Education in Electronic Systems 

Engineering 

 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 123 

  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 EN244999 โครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2(0-6-3) 

  Electronic Systems Engineering Project  

 ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

  Elective Course  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

  Free Electives  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 11 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 

  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  Entrepreneurial Spirit Incubation  



มคอ. 2 

~ 25 ~ 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Leadership and Management 

 

 

 ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

  Elective Course  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

  Free Electives  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 

    

3.1.3 คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

 English I   

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี   

 
การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียน 
 

 
Development of reading, writing, speaking and listening 

skills for use in every-day life and learning 
 

   

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 

 English II   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 101   

 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000 

101 

 

 

Development of reading, writing, speaking, and listening 

skills for use in every-day life and learning at a higher level 

than the course 000 101 

 

    

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102   

 
การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวันการเรียน และ อาชีพ            
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Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting, and discussing in every- day life, learning and 

occupation 

 

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103   

 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ ในระดับท่ีสูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 

000 103 

 

 

Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every- day life, learning and 

occupation at a higher level than the course 000 103 

 

   

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและ

ทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต           การ

จัดการ การเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกล

ยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

 

 

Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and  theories of management, self 

management,  crisis management, change management, 

conflict management, strategic management, development 

of leadership and  management 

 

   

**000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น  3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 
องคความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา

ทองถ่ินในการดํารงชีวิต  ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาชุมชน การ
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ปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทอง ถ่ินในการสรางสรรค

นวัตกรรม   

 

Bodies of knowledge of culture and local wisdom, 

wisdom in way of life, wisdom in community development, 

cultivation of value-culture, local wisdom in innovative 

creation 

 

   

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 

 Basic Computer and Information Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชคอมพิวเตอร  เบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศ

และการสื่อสาร การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน 

ฐานขอมูล 

 

 

 Basic concepts of computer and information 

technology, using the computer and managing files, 

information and communications, word processing, 

spreadsheets, presentations, databases 

 

   

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง

สรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ

สงัคมศาสตรสําหรับการแกปญหา 

 

 

Principle, concept and process of creative thinking, 

information and knowledge seeking, reasoning, thinking and 

decision making, develop and techniques of creative thinking,  

application of mathematic scientific and social thinking for 

problem solving 

 

   

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 
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 Learning Skill Development   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

ลกัษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพื่อการ

เรียนรู ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความปลอดภัย 

ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไค

เซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา 

 

 

Basic description of work, 2 1 st century learning skills, 

self-paced learning skill, application of computer for learning, 

quality management system in organization, principles of 

safety, inquiry skill, noting skill, creative thinking skill, Kaizen 

in education, team work skill, presentation technique, 

problem solving skill 

 

    

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการพ้ืนฐาน

และปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ การดําเนินงานการ

ตัดเฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การ

ปรับแตง การดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงานข้ัน

แนะนํา 

 

 

Safety in workshop practice, basic principles and 

practice of various tools and machines, manual and 

automatic machining operation, arc welding, gas welding, 

bench work, basic electrical operation and introduction to 

electrical system in industry 

 

   

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การ

ใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวย

และแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวย

เขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic computer-

aided drawing 

 

 

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการท่ีดี 

หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ ดี ในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสรมิสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษยสัมพันธและการทํางาน

เปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน  หลักในการประกอบการที่

มีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ  องคความรูในการประกอบธุรกิจ

เบื้องตนและหลักการใหบริการท่ีเปนเลิศ  องคความรูเบ้ืองตนในการ

เขียนแผนธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  

การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of 

one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self-motivation and self- confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 
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improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility (CSR), development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and 

tips for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing plan, 

practice work for developing entrepreneurial skills 

   

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและ

การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน

รายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 

Human resource development for country development, 

code of ethics and conduct, organization and management, 

change management for sustainable development, 

continuous improvement, occupational health and safety, 

creating motivation, critical and creative thinking, innovation 

development, modern information and communication 

technology, writing of curriculum vitae and application letter, 

report writing and presentation, personality development for 

leadership 

 

   

**EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  
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 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  SC401206  

 

องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช ทฤษฎี

วงจร ความตานทาน ความเหน่ียวนํา ความเก็บประจุ วงจรอันดับหนึ่ง

และอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ 

ระบบไฟฟาสามเฟส  

 

 

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance, capacitance, first and 

second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, 

three- phase systems 

 

   

**EN212101 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชารวม EN211100  

 

หนวยและมาตรฐานของเครื่องมือวัด การจําแนกและลักษณะของ

เครื่องมือวัดทางไฟฟา การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและ

แรงดันไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ โดยใชเคร่ืองมือแอนาล็อก

และดิจิทัล กําลัง ตัวประกอบกําลัง และการวัดพลังงาน การวัดความ

ตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความเก็บประจุ การวัดความถ่ีและ

คาบเวลา สัญญาณรบกวน แทรนดิวเซอร การปรับเทียบเครื่องมือ 

 

 

Units and standard of electrical measurement, electrical 

instrument classification and characteristics, measurement 

analysis, measurement of DC and AC current and voltage using 

analog and digital instruments, power, power factor and energy 

measurement, measurement of resistance, inductance and 

capacitance, frequency and period/time-interval 

measurement, noises, transducers, instrument calibration 

 

   

**EN212103 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบ้ืองตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401207  

 การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การประยุกต

อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรในสัญญาณและระบบที่ตอเนื่องทาง

เวลา พีชคณิตเชิงเสน ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐานหลักและมิติ 
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ปริภูมิผลคูณภายใน การเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คาเฉพาะและ

เวคเตอรเฉพาะ 

 Laplace transform, fourier series, fourier transform, 

applications of fourier series and fourier transform in 

continuous-time signals and systems, linear algebra, vector 

spaces, subspaces, basis and dimension, inner-product 

spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors 

 

   

**EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC402202 และ รายวิชารวม 325 106  

 สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแสการ

พาและกระแสการนํา ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็กสถิต วัสดุ

แมเหล็ก ความเหนี่ยวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรผันตามเวลา 

สมการของแมกซเวลล   

 

 Electrostatic fields, conductors and dielectrics, 

capacitance, convection and conduction currents, resistance, 

magnetostatic fields, magnetic materials, inductance, time-

varying electromagnetic fields, Maxwell’s equations 

 

   

**EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1   1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN211100 และ EN212101   

 
ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีเรียนในวิชา EN211100 และ EN212101 

อยางนอย 10 การทดลอง    
 

 
Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN211100 and EN212101 
 

   

**EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2   1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II     

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212800     

 
ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีเรียนในวิชา EN212101 EN212104  และ  

EN242200 อยางนอย 10 การทดลอง    
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Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN212101, EN212104 and EN242200 
 

**EN213105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods  

 เงื่อไขรายวิชา  :  รายวิชารวม EN811100   

 

วิธีการเชิงตัวเลขข้ันแนะนํา การประมาณฟงกช่ันโดยใชอนุกรม

เทยเลอร คาคลาดเคล่ือนจากการคํานวณ รากของสมการ การแกระบบ

สมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคาโดยใชวิธีคา

ผิดพลาดกําลังสองนอยท่ีสุด การหาปริพันธและการหาอนุพันธ การหา

คําตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธแบบสามัญ ปญหาคา

เฉพาะ 

 

 

Introduction to numerical methods, function 

approximation using Taylor's series, computational errors,   

roots of equations, solution of linear equation systems, 

interpolation, approximation using least square error 

method, numerical integration and differentiation, solution 

of ordinary differential equations and systems of ordinary 

differential equations,  eigenvalue problems 

 

   

**EN213106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN212103   

 

แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุม ฟงกช่ันถายโอน 

แบบจําลองระบบเชิงเวลาและเชิงความถ่ี แบบจําลองผลตอบสนอง

ไดนามิกสของระบบ  ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง ลูปปดและลูป

เปด เซนซิติวิตี้และการควบคุมแบบปอนกลับ ชนดิของการควบคุมแบบ

ปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบ

เสถียรภาพ 

 

 

Mathematical models of systems, control system, 

transfer function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic reponses 

of systems, first and second order systems, closed- loop and 

open-loop control, feedback control and sensitivity,  type of 
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feedback control, concepts and conditions of system 

stability, method of stability test 

**EN213107 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Signal Processing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212103   

 

สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การเลือกตัวอยาง 

การแปลงแซท  การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่องทางเวลา  การแปลงฟู

เรียรแบบไมตอเนื่องและข้ันตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว  การ

ออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลสจํากัด และ

ไมจํากัด  การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ  การนําฮารดแวร

ประมวลสัญญาณดิจิทัลไปใช 

 

 

Discrete- time signals and systems, sampling rate 

conversion, z- transform, Discrete- time Fourier Transform 

(DTFT) , Discrete Fourier Transform (DFT)  and Fast Fourier 

Transform ( FFT)  algorithms, Infinite Impulse Response ( IIR) 

and Finite Impulse Response (FIR)  digital filter design, digital 

signal processing hardware implementation 

 

   

**EN213207 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(3-0-6) 

 Power Electronics   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200    

 

คุณลักษณะของอุปกรณของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริ

สเตอร มอสเฟต วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสสลับ

เปนกระแสตรง วงจรแปลงผันแบบเปล่ียนกระแสตรงเปนกระแสตรง 

วงจรแปลงผันแบบเปล่ียนกระแสสลับเปนกระแสสลับ วงจรแปลงผัน

แบบเปลี่ยนกระแสตรงเปนกระแสสลับ ฮารโมนิกส วงจรกรอง 

 

 

Characteristics of power electronics devices, power 

diode, thyristors, MOSFET, principle of power converters, AC 

to DC converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC 

to AC converter, harmonics, filter 

 

   

**EN213300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  
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 เงื่อนไขของรายวิชา : EN812000   

 

ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซ ีคําสั่งในพีแอล

ซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม การวิเคราะห

หาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

 

Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques, program reading 

techniques, error diagnostics 

 

   

**EN213301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  325 105  

 

วิทยาการของหุนยนต ข้ันแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต            

ตัวขับเคลื่อนของหุนยนต พ้ืนฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต       

ตัวรับรูของหุนยนต แบบจําลองคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับหุนยนต 

ระบบส่ือสารและควบคุมของหุนยนต 

 

 

Introduction to robotics, robot kinematics, robot 

actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 

computer graphics modelling for robots, robot 

communication and control 

 

    

**EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน  3(3-0-6) 

 Linear Control Systems   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN213106   

 

ระบบควบคุมเชิงเสนแบบเวลาตอเน่ืองและไมตอเนื่อง สมการ

พลวัตรูปแบบตาง ๆ การตอบสนองทางเวลา เมตริกซการเปลี่ยน

สถานะ การควบคุมได การสังเกตได เสถียรภาพ การทําใหเปนจริงได 

การออกแบบสถานะปอนกลับ การประมาณคาสถานะและการควบคุม

แบบเหมาะสมท่ีสุดข้ันแนะนํา 

 

 

Linear continuous-time and discrete-time control 

systems, various forms of dynamic equations, time response, 

state transition matrices, controllability, observability, 

stability, realization, state feedback design, state estimation 

and introduction to optimal control 
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**EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN213106 และ EN213107  

 

ฟงกชันถายโอนและสมการสถานะทางเวลาไมตอเน่ือง การ

เทียบเทาระบบไมตอเนื่องทางเวลา กับระบบตอเนื่องทางเวลา การ

เลือกความถ่ีของการสุมตัวอยาง โลคัสรากและพลอตผลตอบสนองทาง

ความถ่ีของระบบเวลาไมตอเน่ือง คุณสมบัติและการวิเคราะหระบบ

ควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบเวลาไม

ตอเนื่องโดยวิธีระบบควบคุมตอเนื่องทางเวลา โดยวิธีใชโลคัสรากและ

โบดพลอตของระบบเวลาไมตอเนื่อง โดยวิธีพีชคณิต และโดยวิธี

ปอนกลับสถานะและตัวประมาณสถานะ ความคลาดเคลื่อนเน่ืองจาก

การควอนไตซ การสรางระบบควบคมุแบบเวลาไมตอเน่ือง 

 

 

Discrete-time transfer function and discrete-time state 

equation, discrete-time equivalences of a continuous-time 

system, selection of sampling frequency, root locus and 

frequency response plots of a discrete time system, 

characteristics and analysis of discrete-time control system, 

design of discrete-time controller by discrete-time  equivalence 

of a continuous-time controller, by root locus and Bode plot of 

discrete-time systems, by algebraic method, by state feedback 

and state estimator, quantization errors, implementation of a 

discrete time controller 

 

   

**EN213304 ระบบชาญฉลาด  3(2-3-6) 

 Intelligent Systems   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  :  รายวิชารวม EN213106   

 

ระบบชาญฉลาดขั้นแนะนํา โครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา 

ตรรกะแบบคลุมเครือข้ันแนะนํา ข้ันตอนวิธีแบบพันธุกรรมข้ันแนะนํา 

การประยุกตใชงานระบบชาญฉลาด 

 

 
Introduction to intelligent systems, introduction to 

artificial neural network, introduction to fuzzy logic, 
 



มคอ. 2 

~ 37 ~ 

introduction to genetic algorithms, applications of intelligent 

systems 

*EN213305 เเมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  325 106  

 

มอเตอรไฟฟา ระบบไฮโรลิกสและระบบนิวแมติกส ตัวขับเคล่ือน

ทางกล ทราสดิวเซอร เซนเซอร ไมโครคอนโทรลอร พีแอลซีเบ้ืองตน 

ระบบควบคุม  

 

 

Electric motor,  hydraulics system and neumatics system, 

mechanisms, transducers, sensors, microcontroller 

,introduction to PLC, control system 

 

   

*EN213307 วิศวกรรมการวางระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

 
Automation System Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213300  
 

 
การเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟก จักรกลวิทัศน หัวขอข้ันสูงของ       

พีแอลซ ีระบบควบคมุแบบกระจาย 
 

 
Graphical programming, machine vision, advance topics in 

PLCs, distributed control systems 
 

   

**EN213802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3  1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory III   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212800   

 
 ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีเรียนในวิชา EN213106 และ EN213 

107 อยางนอย 10 การทดลอง 
 

 
 Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN213106 and EN213107 
 

   

*EN241100 การเขียนโปรแกรมไพธอน 3(3-0-6) 

 Python Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 
แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร  องคประกอบของฮารดแวร  

องคประกอบของซอฟตแวร  ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ
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ซอฟตแวร ผังงานโปรแกรม แนะนําไพธอน วากยสัมพันธพ้ืนฐาน ขอมูล

พ้ืนฐาน การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน 

แฟมขอมูล คลาส    

Computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

program flowchart, introduction to python, basic syntax, data 

types, data input and output, control structures, functions, 

files, classes 

   

**EN241101 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา  3(3-0-6) 

 Semiconductor Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

วัสดุสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา สมบัติทางไฟฟาของวัสดุสารกึ่งตัวนํา 

แบบจําลองแถบพลังงาน การกระจายของสถานะและพาหะ          การ

ตอบสนองของพาหะ ไดโอดรอยตอพี-เอ็น รอยสัมผัสโลหะ-สารก่ึง

ตัวนํา ทรานซิสเตอรแบบรอยตอคู อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา ลักษณะเฉพาะของความจุไฟฟา 

แรงดัน ทรานซสิเตอรสนามไฟฟาแบบโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา 

 

 

A general introduction to semiconductor materials, 

electrical properties of semiconductor materials, energy 

band model, state and carrier distributions, carrier response, 

p-n junction diodes, metal-semiconductor contacts, bipolar 

junction transistors (BJTs), optoelectronic devices, metal-

oxide-semiconductor (MOS) structures, capacitance-voltage 

characteristics, metal-oxide-semiconductor field effect 

transistors (MOSFETS) 

 

   

*EN242102 หลักมูลของเครื่องจักรกลไฟฟา  3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Machines  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211100   

 

วงจรแมเหล็ก ทฤษฎีหมอแปลงแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส 

หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง วิธีการสตารทและควบคุม

ความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรง โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟา
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กระแสสลับ การซิงโครไนซและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ า

ซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนําหลายเฟส วิธีการสตารท

มอเตอรเหนี่ยวนําหลายเฟส การควบคุมความเร็วมอเตอรเหน่ียวนํา 

มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําแบบหนึ่งเฟส 

 

Magnetic circuits, theory of single phase and three 

phase transformers, principles of DC machines, starting and 

speed control methods of DC motor, alternating current 

machines constructure, synchronization and control of a 

synchronous machine, poly-phase induction machines, 

starting methods of poly-phase induction motors, speed 

control of induction motors, single-phase induction motors 

 

   

*EN242103 สถิติประยุกตเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา 3(3-0-6) 

 Applied Statistics for Researches and Developments   

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC401207   

 

ภาพรวมของสถิติความนาจะเปน ตัวแปรและขอมูล การเก็บ

ขอมูล สถิติเชิงพรรณนา การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  การ

วิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การประยุกตสถิติใน

วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   

 

 

Overview of probability statistics, variables and data, 

data collection, descriptive statistics, estimation, hypothesis 

testing, analysis of variance, analysis of covariance, 

correlation analysis, regression analysis, applications of 

statistics in electrical engineering and electronic systems 

engineering 

 

 

**EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1  3(3-0-6) 

 Analogue Electronics I   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211100 หรือ  EN811100  

 

อุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณลกัษณะของอุปกรณเก่ียวกับความสัมพันธ

กระแส-แรงดันและความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การ

วิเคราะหและออกแบบวงจรไบโพลารทรานซิสเตอร มอสทรานซิสเตอร 
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ซีมอสทรานซิสเตอรและไบซีมอสทรานซิสเตอร วงจรขยายออปแอมป

และการประยุกต ใช งาน  ชุดแหล งจ ายไฟ หลักการของวงจร

ออสซิลเลเตอรและวงจรมัลติไวเบรเตอร 

 

Semiconductor devices, current- voltage and frequency 

characteristics,  analysis and design of diode circuits, analysis 

and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 

operational amplifier and its applications, power supply 

module, principles of oscillator circuits and multivibrators 

circuits 

 

 

*EN242201 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

 
Analogue Electronics II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211100 หรือ EN811100  

 

ขอกําหนดของออปแอมป และการประยุกตใชวงจรขยายอิน

สตรูเมนเตช่ัน วงจรคูณแอนะล็อก วงจรเปรียบเทียบสัญญาณและการ

ประยุกต ใชงาน  วงจรสรางสัญญาณ ตัวคุมคาแรงเคลื่อนและ

กระแสไฟฟา วงจร PWM วงจรสะทอนกระแส โครงแบบพ้ืนฐานของ

วงจรขยาย วงจรขยายผลตาง ผลตอบสนองทางความถ่ี วงจรขยายเชิง

ดําเนินการ การปอนกลับ การชดเชยเสถียรภาพ  

 

 

Op- amps specifications and their applications, 

instrumentation amplifiers, analog multiplier circuits, 

comparator circuits and their applications, waveform 

generator circuits, voltage and current regulators, PWM 

circuits, current mirrors, amplifiers fundamental 

configurations, differential amplifiers, frequency response, 

operational amplifiers, feedback, stability compensation 

 

   

*EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

 Sensors and Transducers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN242200   

 
อุปกรณการวัดและการควบคุมขั้นแนะนํา การวัดการไหล 

การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ  การวัดความ ดัน เซนเซอรและ
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ทรานสดิวเซอรในงานเก่ียวกับความปลอดภัย การประยุกตใชงาน

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร ระบบ SCADA ขั้นแนะนํา 

 

Introduction to measurement and control devices, 

flow  measurements, level measurements, temperature 

measurements, pressure measurements, safety sensors and 

transducers, sensors and transducers applications, 

introduction to SCADA system 

 

    

*EN242800 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1  1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices and Skills I 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN211100  

 

บูรณาการความรูในรายวิชา EN242200 EN212101 และ/หรือ 

EN242202 มาประยุกตใชในการออกแบบ การสรางและการทดสอบ

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 

Integration of knowledge based on EN242 200, EN212 

101 and/or EN242 202  to solve a given problem in designing, 

implementing and testing the designed electronic system 

 

 

*EN242801 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices and Skills II 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN212101  

 

บูรณาการความรูในรายวิชา EN242201 และ/หรือ EN812200 

มาประยุกตใช ในการออกแบบ การสรางและการทดสอบระบบ

อิเลก็ทรอนิกส 

 

 

Integration of knowledge based on EN242201 and/ or 

EN812200 to solve a given problem by designing, 

implementing and testing the designed electronic system 

 

   

**EN243104 การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบสมองกลฝงตัว 3(3-0-6) 

 C Programming Language for Embedded Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN812200  

 
ภาพรวมระบบฝงตัว สถาปตยกรรมฮารดแวร ชนิดของขอมูลและ

ตัวแปร การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบฝงตัว วงจรเช่ือมตอและ
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ฮารดแวรรอบขาง การขัดจังหวะและการหย่ังสัญญาณ การสื่อสารของ

ระบบฝงตัว  เครื่องสถานะจํากัด 

Overview of embedded systems, hardware architecture, 

data type and variables, C programming language for 

embedded systems, interfacing circuit and peripheral 

hardware, interrupt and polling, communication of 

embedded systems, finite state machine 

   

*EN243105 ระบบสื่อสารและโครงขายคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Communication Systems and Computer Networks 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212103   

 

การกล้ําสัญญาณแอนนาล็อก การกล้ําสัญญาณดิจิทัล ความ

หนาแนนสเปกตรัม กําลั งงาน โครงข ายคอมพิวเตอร แนะนํ า  

สถาปตยกรรมการจัดช้ันของโครงขายการส่ือสาร โพรโทคอลทีซีพีและ

ไอพี การควบคุมการเขาใชงานส่ือกลาง ความปลอดภัยขอมูล 

 

 

Analog modulation, digital modulation, power spectral 

density, introduction to computer networks, layered 

communication network architecture, TCP/IP protocols, 

medium access control, data security 
 

 

*EN243796 การฝกงาน  1 

 Practical Training   

 
เงื่อนไขของรายวิชา :  นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน รายวิชาใน 

กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย 30 หนวยกิต 

 

นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานในงานที่ เ ก่ียวของกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย  30  วันทําการ  

การฝกงานจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการการจัดหา-ฝกงานของ

คณะวิศวกรรมศาสตร และนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการ

ฝกงาน  การใหคะแนนเปนแบบผานหรือไมผาน 

 

 

Each student is required to complete practical work 

related to electronic systems engineering at least 30 working 

days. The practical work must be approved of the Faculty of 

Engineering’s practical training committee. A written report 

 



มคอ. 2 

~ 43 ~ 

on the work must be submitted. Grading is satisfactory or 

unsatisfactory 

*EN243802 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 3 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices and Skills III 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN211100   

 

บูรณาการความรูในรายวิชา EN213106 และ/หรือ EN243104 

มาประยุกตใชแกปญหาที่พบในการออกแบบ การสรางและการทดสอบ

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 

Integration of knowledge based on EN213106 and/ or       

EN243104 to solve problems arisen in designing, 

implementing and testing the designed electronic system 

 

   

*EN243803 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 4 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices and Skills IV 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN211100   

 

บูรณาการความรูในรายวิชา EN213107 และ/หรือ EN213207 

มาประยุกตใชแกปญหาที่พบในการออกแบบ การสรางและการทดสอบ

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 

Integration of knowledge based on EN213107 and/ or       

EN213207 to solve problems arisen in designing, 

implementing and testing the designed electronic system 

 

 

*EN243804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN212800 และ รายวิชารวม EN242200   

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่ประมวลความรูในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  
 

 
Perform experiments according to the topics taught in 

Core Course for Electronic System Engineering 
 

   

**EN244300 อิเล็กทรอนิกสประยุกต 3(3-0-6) 

 Applied Electronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200   



มคอ. 2 

~ 44 ~ 

 วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายผลตาง วงจรขยายแบบหลายตอน 

วงจรสะทอนกระแส วงจรกรองสัญญาณ และวงจรกําเนิดสัญญาณ 

วงจรเครื่องสง และ เคร่ืองรบัวิทยุ วงจรเครื่องมือวัด วงจรใหกําเนิดแสง

และ  รับแสง และวงจรเช่ือมสัญญาณ 

 

 Amplifiers, differential amplifiers, multi-stages amplifiers, 

current mirrors, filters and oscillators, radio transmitters and 

receivers, measurement circuits, optical device circuits and 

interfacing circuits 

 

   

**EN244301 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Noise Reduction Techniques in Electronic Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200   

 

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา สายเคเบิลและการคับปลิง  

ระบบกราวด การทําใหสมดุลและการกรองสัญญาณ การชิลด  

แหลงกําเนิดสัญญาณรบกวนภายใน สัญญาณรบกวนในอุปกรณแอคทิฟ 

ระบบกราวดของวงจรดิจิทัล 

 

 

Electromagnetic compatibility, cables and coupling, 

grounding, balancing and filtering, shielding, intrinsic noise 

sources, active device noise, digital circuit ground 

 

 

*EN244302 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Instruments  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212101 และ  EN242200  

 

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม เครื่องมือแบบไรสาย 

เครื่องมือวัดองคประกอบของวงจร เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล เครื่องมือ

วัดโดเมนความถี่และเวลา เคร่ืองมือวัดอุปกรณสารก่ึงตัวนําและการ

ทดสอบ ระบบควบคุมการวัดโดยใชคอมพิวเตอร  

 

Industrial sensors and transducers, wireless 

instrumentation, circuit element measurement instruments, 

digital domain instruments, frequency and time measurement 

instruments, electronic devices and semiconductor test 

instruments, computer controlled instrument systems  
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**EN244303 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0-6) 

 Biomedical Electronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200   

 อิเล็กทรอนิกสทางชีวการแพทยข้ันแนะนํา แหลงกําเนิดสัญญาณ

ทางชีวการแพทย หลักการเบื้องตนของเซนเซอร และแทรนสดิวเซอร 

หลักการของอิเล็กโทรดและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ ที่ใชทางชีว

การแพทย วงจรแยกสวนทางไฟฟาและความปลอดภัยทางไฟฟา วงจร

แหลงจายไฟฟาของอุปกรณชีวการแพทย วงจรขยายสัญญาณและวงจร

ปรับสภาพสัญญาณ ระบบบันทึกผล 

 

 Introduction to bio-medical electronic, bio- medical signal 

sources, basic principles of sensors and transducers, principle 

of electrode and electronic circuit in bio-medicine, isolation 

and electrical safety, power supply for bio- medical 

instruments, signal amplifier and signal conditioning circuits and 

recording system 

 

   

**EN244304 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ 3(3-0-6) 

 Filter Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200   

 

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และการออกแบบตัวกรองสัญญาณ ตัว

กรองสัญญาณพาสซีพ ตัวกรองสัญญาณแอคทีพ ตัวกรองสัญญาณแบบ

ใชสวิทชคาปาซิเตอร ตัวกรองสัญญาณดิจิตัล ตัวกรองสัญญาณปรับตัว

ได และตวักรองสัญญาณแบบพิเศษ 

 

 

Characters, properties, and design of passive filters, 

active filters, switched capacitor filters, digital filters, adaptive 

filters, and special purpose filters 

 

   

**EN244305 เทคโนโลยีการจัดเกบ็ขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN242200   

 
สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุและคุณลักษณะพฤติกรรมวัสดุก่ึงตัวนํา

และวัสดุแมเหล็ก หลักการทํางาน ลักษณะเฉพาะ และการประยุกตใช
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งานของอุปกรณแมเหล็กอิเล็กทรอนิกสและแสง อุปกรณเก็บความจํา 

ความกาวหนาในการพัฒนาอุปกรณเก็บความจําในคอมพิวเตอร การ

แสดงผลระบบ การส่ือสารและโทรคมนาคม 

 

Basic properties of behaviors in semiconductors and 

magnetic materials, operation principles, characteristics and 

applications of magnetic electronic and photonic devices, 

memory devices, advances in memory device development in 

computer, display, communication and telecommunication 

systems  

 

 

**EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  325 106  

 

ความรูพ้ืนฐานของสภาวะแมเหล็ก การจําแนกประเภทวัสดุโดย

สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของเฟอรโรแมก

เนติก ปรากฎการณทางแมเหล็กของแผนฟลมบาง การประยุกตของ

ฟลมบางแมเหล็ก 

 

 

Basic knowledge of magnetism, classification of 

materials by magnetic properties, magnetic properties, 

ferromagnetic domain theory, magnetic thin film 

phenomena, applications of magnetic thin films 

 

   

**EN244307 วิศวกรรมเสียง 3(3-0-6) 

 Audio Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  325 106   

 

วิทยาศาสตรกายภาพของเสียง วงจรเสียง เครื่องมือวัดและการ

วัด กลไกการไดยินเสียงของมนุษย การประมวลสัญญาณเสียง 

วิทยาการในการบันทึกเสียง มลพิษทางเสียง สถาปตยกรรมเสียง 

 

 

Physical of sounds, acoustical circuits, acoustic 

transducers and measurement, psychoacoustics, acoustic 

signal processing, recording technology, noise pollutions, 

architectural acoustics 
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*EN244308 การออกแบบวงจรรวมความจุสูงมาก 3(3-0-6) 

 Very Large Scale Integration Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN242200   

 

ระบบวงจรรวมขนาดใหญมากข้ันแนะนํา ตรรกะและการผลิตดวย

เทคโนโลยีซีมอส ทฤษฎีทรานซิสเตอรมอส ขอกําหนดในการออกแบบ

ผังวงจร คุณลักษณะของวงจรและการประมาณสมรรถณะ การจําลอง

วงจร การออกแบบวงจรลําดับและวงจรรวม ซีมอสเกตแบบคงท่ีและ

แบบพลวัต การออกแบบระบบหนวยความจํา วิธีการออกแบบและ

เครื่องมือ  

 

Introduction to Very Large Scale Integration Design (VLSI) 

systems, complementary metal- oxide semiconductor 

( CMOS)  logic and fabrication, MOS transistor theory, Layout 

design rules, circuit characterization and performance 

estimation, circuit simulation, combinational and sequential 

circuit design, static and dynamic CMOS gates, memory 

system design, design methodology and tools  

   

*EN244309 หลักการผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 

 Principles of Microelectronic Device Fabrication  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  325 106  

 

หลักมูลของเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส 

ฐานรองสารก่ึงตัวนํา หองสะอาด การทําความสะอาดแผนเวเฟอร การ

แพร การออกซิเดชันดวยความรอน การฝงประจุ กระบวนการโฟโตลิ

โทกราฟ ระบบสูญญากาศและพลาสมา การกัดเซาะ การระเหยและ

สปตเตอริง การเคลือบดวยไอทางเคมี  รอยสัมผัสและเมทัลไลเซชัน   

 

Fundamentals of microelectronic device fabrication 

technology, semiconductor substrates, cleanrooms, wafer 

cleaning, diffusion, thermal oxidation, ion implantation, 

photolithography, vacuum and plasma systems, etching, 

evaporation and sputtering, chemical vapor deposition, 

contacts and metallization  
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*EN244774 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1  3(3-0-6) 

 Special Topics in Electronic Systems Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211100    

 
 หัวขอคัดสรรและพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบทางวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ที่นาสนใจ  
 

 

 Special topics and technological development of 

current interest in electronic systems engineering will be 

discussed 

 

   

*EN244775 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

 Special Topics in Electronic Systems Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN211100  

 
หัวขอคัดสรรและพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบทางวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ท่ีนาสนใจ 
 

 

Special topics and technological development of 

current interest in electronic systems engineering will be 

discussed 

 

    

*EN244785 สหกจิศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส              6  หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electronic Systems Engineering  

 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน รายวิชาใน

กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส อยางนอย 30 

หนวยกิต 

 

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานท่ีชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 

16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 

Each student required to work responsively in the area 

of electronic systems engineering. Fulltime work plan must 

be established and followed under supervision of his/her 
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advisors at least 16 weeks. Job description must be different 

from that of normal practical training or visiting. Student 

required to write a technical report and assessed by subject 

committee 

   

*EN244998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Pre-project  

 

เงื่อนไขของรายวิชา:  นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน รายวิชาใน

กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  อยางนอย 30 

หนวยกิต 

 

 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีเลือกตามความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน

รายงาน และการนําเสนอรายงานปากเปลา 

 

 

Literature review related to the chosen project with the 

approval of supervisors, project planning, report writing , oral 

presentation 

 

    

*EN244999 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   2(0-6-3) 

 Electronic Systems Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN244998  

 

งานโครงการตอเนื่องจากวิชา EN244998 การออกแบบ การ

สราง และการทดสอบโครงงาน การเขียนรายงานโครงการฉบับเต็ม 

และการนําเสนอรายงานปากเปลา 

 

 
Continuation of project work in EN244998, design, 

construction and testing, full report writing, oral presentation 
 

   

**EN254300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Microwave Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN212104   

 

ทบทวนสมการแม็กเวลล คลื่นระนาบ สายสงและทอนําคล่ืน 

ไมโครเวฟ การวิเคราะหโครงขายคลื่นไมโครเวฟ อิมพีแดนซและความ

เทากันของแรงดันและกระแสไฟฟา เมตริซเอส กราฟการไหลของ

สัญญาณ การปรับและการจับคูอิมพีแดนซ ตัวกําทอนคลื่นไมโครเวฟ 
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ตัวแบงกําลังและตัวเช่ือมโยงแบบระบุทิศทาง ตัวกรองคล่ืนไมโครเวฟ 

การเช่ือมตอคลื่นไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดา การแพรกระจาย

คลื่นไมโครเวฟ พ้ืนฐานของการวัดคลื่นไมโครเวฟการประยุกต 

 

Review of Maxwell’s equations, plane waves, microwave 

transmission lines and waveguides, microwave network 

analysis, impedance and equivalent voltage and current, the 

s matrix, signal flow graphs, impedance matching and tuning, 

microwave resonators, power dividers and directional 

couplers, microwave filters, point-to-point microwave link, 

radar system, microwave propagation, basic of microwave 

measurement, applications 

 

   

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

นิยามตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปล่ียนตามเวลาและคา

เทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตาง ๆ  การวิเคราะหจุดคุมทุน  การ

ประเมินการทดแทน  การประมาณตนทุน  ตนทุนมาตรฐาน  คาเสื่อม

ราคา  ประมาณการผลภาษีเงนิได  ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

 

 

Definition of economic terms, money-time relationships 

and equivalence, methods of comparison, break-even 

analysis, evaluation of replacement, cost estimation, 

standard cost, depreciation, estimating income tax 

consequences, risk and uncertainty 

 

   

**EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Digital Logic Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN811100 หรือ EN211100   

 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ทฤษฎีการสลับขั้นพื้นฐาน วงจรตรรกะ

เชิ งผสม  การออกแบบแบบแยกสวนวงจรเ ชิงผสม ส วนย อย

หนวยความจํา วงจรตรรกะเชิงลําดับ การออกแบบระบบดิจิทัล ความ

เขาใจและการวิเคราะหประเภทของวงจรข้ันพ้ืนฐานและเครือขายไฟฟา

ในงานอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร และอุปกรณไฟฟา 
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Computer arithmetic, basic switching theory, 

combinational logic circuits, modular design of 

combinational circuits, memory elements, sequential logic 

circuits, digital systems design, understanding and analysis of 

the basic types of circuits and electrical networks as used in 

electronics, communications and power applications  

 

   

SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรน ซชิัน เคมีนวิเคลียร มลพิษและสาร

มลพิษ 

 

 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, 

solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, 

electron transferring system, chemical kinetics, chemical and 

ionic equilibria, periodic table and representative elements, 

transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant 

 

    

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม SC201005 หรือ 312 107 หรือ 312 108 

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC201005  312 107  312 

108 ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ การ

หาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกสเพ่ือหา

นํ้าหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหานํ้าหนักโมเลกุล

ของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง 

อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของ

ไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลาย

เบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพสาํหรับแคตไอออน 
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The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, 312 107, 312 108, Basic technique for chemistry 

laboratory, chemical stoichiometry, determination of 

chemical formula of hydrate salt, application of gas theory 

for molecular weight determination, internal structure of 

solid, determination of molecular weight of non-volatile and 

nondissociated compound in solvent byfreezing point 

technique, chemical thermodynamics, galvanic cell, 

determination of reaction order of hydrogen peroxide 

decomposition reaction, acid- base titration, preparation of 

standard base solution, analitative analysis for anions, 

analitative analysis for  captions 

 

    

SC401206 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1  3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิต ิเรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเน่ือง

ของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและ

การประยุกตพิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตรปริพันธ

ข้ันแนะนาํ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and 3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of valued functions of one variable, derivatives 

and their applications, polar coordinates, complex number, 

math induction, introduction to integral, numerical 

integration 

 

    

SC401207 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2  3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401206  

 
เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
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หลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวน

จริง อนุกรมกําลัง 

 

Techniques of integration, application of integration of 

real value functions of one variable, functions of several 

variable, limits and continuity of functions of several variable, 

partial derivation, sequence and series of real numbers, 

power series 

 

    

SC402202 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร  3  3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401207  

 

พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธใน

ระบบตางๆ ปรพิันธตามเสน ปรพิันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

 

Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, Euclidean space, function of several variables, 

Jacobian, derivatives of function of several variables, 

directional derivations, applications of derivatives of 

functions of several variables, multiple integrals, coordinate 

systems and integration in various systems, line integrals, 

surface integrals, integral theorems 

 

   

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401207  

 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ อันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน

ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการ

แปลงลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 
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First order differential equations, second order 

differential equations, higher order differential equations and 

applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of differential equations, laplace 

transforms and applications, fourier series, boundary value 

problem, elementary partial differential equations 

 

   

** SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกา

อยางงาย เคร่ืองช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลว

โดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัว

ตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

 

 

Laboratory on basic physics, component of force, 

vernier micrometer and spherometer, Young’ s modulus, 

simple pendulum, Westphal specific gravity balance, 

viscosity measurement using Stoke’ s law, rotational 

dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 

columns and Meld’s experiment 

 

   

** SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II   

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ 

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การ

หาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหา

คาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมเิตอร วงแหวนของนิวตัน 

 

 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent  

galvanometer, RC- circuit, multimeter, oscilloscope, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

spherical mirrors, determine the focal lengths of the concave 
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and convex lenses, determine of the refractive  index of 

liquid by using a convex lens and a plane mirror, 

spectrometer and Newton’s rings 

   

** SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี การ

คงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต การ

เคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอร

โมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

 

 

Vectors, force and motion, conservation of momentum 

and energy, oscillation  motion, rigid bodies motion, fluids 

dynamics, heat and thermodynamics and  gravitational 

interaction 

 

   

** SC501003 ฟสิกสมูลฐาน 2  1(0-3-2) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา   อันตรกิริยา

ทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็ก

ไฟฟาที่ข้ึนตอเวลา  กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   การเคลื่อนที่แบบ

คล่ืน   คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน 

โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรงัสีฟสิกสเบ้ืองตน 

 

 

Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic 

and static magnetic field, electromagnetic induction, electric 

current and electronics, wave motion, electromagnetic wave, 

optics, introduction to quantum theory, atomic structure 

nucleus and introduction to radiation physics 

 

 

 

 

 

  

AR021205 ธุรกิจและการตลาดสําหรับนักออกแบบ 3(2-2-5) 
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 Business and Marketing for Designer  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

กฎหมายตางๆที่เก่ียวของกับวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การข้ึน

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา อาทิเชน เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร 

และลขิสิทธ์ิ 

 

 

Related law as constraint in the design and construction 

process.  Regulation of statutoryauthorities which affect the 

industrial design , Introduction to professional liability , 

registered property- rights such as trademark , patent and 

copyright 

 

   

AR023103 การออกแบบบรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 

 Basic Packaging Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความเปนมาและวิวัฒนาการในการออกแบบบรรจุภัณฑตั้งแต

สมัยเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน เรียนรูเก่ียวกับ การออกแบบเรขศิลป ตรา

สินคา วัสดุ เทคโนโลยี เทคนิคการออกแบบ และประเภทของบรรจุ

ภัณฑตาง ๆโดยสังเขป และมุงประเด็นในการฝกออกแบบ สรางออกมา

เปนรูปแบบผลงานสามมิติและบรรจุภัณฑจริง 

 

 

Packaging design from past to present, graphic design, 

packaging materials, design techniques, packaging hands-on 

practice, packaging mockups and prototypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. ช่ือ ตําแหนงของอาจารย 
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

 

ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 

 

1 นายอภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 3-4499-xxxxx-xx-x ศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

2 นายกฤษ  เฉยไสย 3-4001-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Eng. (Electrical 

Engineering) 

B.Eng. (Electrical 

Engineering) 

3 นางสาวจีรนุช  เสงี่ยมศักด์ิ 3-4099-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic 

Engineering) 

M.Phil. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

4 นายวิระสิทธิ์  อิ่มถวิล 3-4601-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5 นายอํานาจ  สุขศรี 3-4099-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

B.S. (Electrical 

Engineering) 

6 นายกิตตพิงษ  มีสวาสด์ิ 3-1024-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Acoustics) 

M.Sc. (Acoustics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

7 นางสาวนรารัตน เรอืงชัยจตุพร 3-4099-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Informatics) 

M.Sc.(Telecommunic

ations) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 
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8 นางสาวนภัสถ  ไตรโรจน 3-1024-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

B.S. (Electrical 

Engineering) 

9 นายนิยม  พินิจการ 3-4099-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย M.Phil. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

10 นายบุญย่ิง  เจริญ 3-3399-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic  

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

11 นายประมินทร  อาจฤทธิ์ 3-4099-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 
Engineering and 
Electronics) 
M.Sc. (Electrical 
Engineering and 
Electronics) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

12 นางสาวปานหทัย  บัวศรี 3-4099-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

13 นายวรายุทธ  คัมภีราวัฒน 3-3020-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

14 นายอนุชา  แสงรุง 3-4399-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

15 นายอนันต เครือทรัพยเจริญ 3-3015-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 
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16 นายอาคม  แกวระวัง 3-3015-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

17 นายอานุภาพ  มีสมบูรณ 3-3099-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics) 

M.Phil. 

(Mathematics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

18 นายจงกฤษฏิ์  จงอุดมการณ 1-4099-xxxxx-xx-x อาจารย Dipl.-Ing. (Electrical 

Engineering and 

Information 

Technology) 

B.Eng. (Electrical 

Engineering and 

Information 

Technology 

19 นายภูริพงศ สุทธิโสภาพันธ 3-4399-xxxxx-xx-x อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

20 นายสงวน  บุญปญญารักษ 3-4097-xxxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

21 นายสถาพร  พรพรมลขิิต 3-1008-xxxxx-xx-x อาจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Eng. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

B.S. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 
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20 นายสถิรพร  พรนิมิตร 3-4001-xxxxx-xx-x อาจารย M.Eng. (Electric 

Power System 

Management) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชญิอาจารยพิเศษ

มาสอนตามความจําเปน 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 การฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ในหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและสถาน

ประกอบการเอกชนทางดานที่เก่ียวของกับระบบอิเล็กทรอนิกส โดยการฝกงานน้ันนักศึกษาแตละคนตอง

ใชเวลาฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ

ตองนําเสนอรายงานการฝกงานดวย สําหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาตองปฏิบัติงาน

จริงดวยความรับผิดชอบ ในสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานท่ีชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตอง

แตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ในหนวยงานของ

รฐับาลและ/หรือเอกชน  

           4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

 4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางานเปนทีม 

 4.2 ชวงเวลา 

4.2.1 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ช้ันปที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ (8 ชม. X 30 วัน)  

คิดเปน 240 ชั่วโมง 

4.2.2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปท่ี 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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 วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานท่ีนักศึกษาเขา ฝกงานจะ

กําหนด) 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ 

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสง

รายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลาหลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษานั้น 

ซึ่งนักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงการนั้น 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสมัพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รบัผดิชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม  

5.2.4 ฝกปฏิบัตงิานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางานเปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 

5.3.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ภาคการศึกษา 1 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

5.3.2 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ภาคการศึกษา 2 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมท้ังส้ิน 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

5.4.2 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส          2(0-6-3) 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 คณะฯ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตาง ๆ ของรายวิชา 

5.5.2 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

5.5.3 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการ

นําเสนอ 

5.5.4 คณะฯแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

5.5.5 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางนดัพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตาง ๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 



มคอ. 2 

~ 62 ~ 

 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวมและ

กรรมการ ทําหนาท่ีประเมินโครงการวามีความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 ความคิดวิเคราะหและสรางสรรค - จัดกิจกรรมเปด โอกาสใหนัก ศึกษาได ใช

ความคดิสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

- รายวิชาการเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส และรายวิชาโครงการวิศวกรรม

ระบบอิ เล็กทรอนิกส  ฝกใหนัก ศึกษาได คิ ด

วิเคราะหและบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติการใน

แตละกลุมวิชาของวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

1.2 ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มีรายวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสํานักนวัตกรรม ฝกฝนให

นั ก ศึกษาสื บ ค น ข อมู ล  ก าร ใช โ ป ร แ ก รม

คอมพิวเตอรตาง ๆ ได 

- ฝกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อในการนําเสนอ

ผลงาน 

1.3 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารใน

วิชาชีพ 

1.4 การวางแผนการทํางาน การติดตอสื่อสาร การ

ทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธ คุณธรรม 

จรรยาบรรณและจริยธรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยแบงนักศึกษาทํางาน

กันเปนกลุม เพื่อเรียนรูการวางแผนการทํางาน 

ทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม การมีมนุษย

สมัพันธที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จรยิธรรม 

- มีอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําช้ันคอย

ดูแล เอาใจใส ใหคาํแนะนําและคําปรึกษาตาง ๆ 

- นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการให กับ

ชุมชนในโครงการตาง ๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
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2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเข า ใจในหลักการและทฤษฎีสํา คัญทางคณิตศาสตร พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ใน

เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 
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(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่

เหมาะสมได  

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสมัมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสมัมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ 

(2) สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอย างมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตาม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) การสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตาง ๆ ที่มีการสงเสรมิใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย

หรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและใน

การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในการส่ือสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สญัลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 7 

ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

 2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณ ีเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

 2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

 2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 8 

ขอ 29  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม  

 3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 3.4 มีผลสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

 3.5 การใหอนุปริญญา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีสมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  2. ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

  3. ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง 

2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมี

ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
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1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี

เล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคมุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล การปรับปรงุและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ังหรือมากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคล่ือนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 
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1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํา มคอ. 3 มคอ.5 และมคอ. 7 เพ่ือวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานที่

จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสตูรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพื่อให

นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ซ่ึงจะคอยช้ีแนะกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและ

การประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศกึษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศึกษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคณุภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน โดย

ประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 

 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 
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5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาค

การศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อ

สิ้นสดุแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและ

ครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 6.2.1 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่ เก่ียวของทางดานสาขาวิชา

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

  6.2.1.1 หนังสือ 

   ภาษาไทย  จํานวน 855 รายการ 

   ภาษาตางประเทศ  จํานวน 193 รายการ 

  6.2.1.2 วารสาร 

   ภาษาไทย  จํานวน 12 ช่ือเรื่อง 

   ภาษาตางประเทศ  จํานวน 25 ช่ือเรื่อง 

  6.2.1.3 ฐานขอมูลอเิล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

  ฐานขอมูล ซีดี-รอม ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจํานวน 4 ฐาน คือ 

1) COMPENDEX PLUS 

2) DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC 

3) SCIENCE CITATION INDEX 

4) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
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ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) 

คือฐานขอมูลที่หองสมุดสรางข้ึนเองและสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบ

ออนไลน จํานวน 3 ฐานขอมูล 

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 

2. ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstract Database) 

3. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Content Database) 

Online Reference Database จํานวน 2 ฐานขอมูล  

1) IEEE/IEE ELECTONIC LIBRALY ON - LINE 

2) DISSERTATION ABSTRACTS ON – LINE 

ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม(Full Text Database) จํานวน 1 ฐานขอมูล  

1) LINK (SPRINGER) 

 

 6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ 

   (1) หนงัสือ 

 ภาษาไทย   จํานวน  3,718 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  4,364 รายการ 

 (2) วารสาร 

 ภาษาไทย   จํานวน  41 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  19 รายการ 

 6.2.3 ทรัพยากรที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) จํานวน  7 ฐาน 

 2.1.1  E-books  ภาษาไทย  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.1.2  Matichonelibrary 

 2.1.3  E-book on Science Direct 

 2.1.4  Knovel 

 2.1.5  Net Library Ebooks 

 2.1.6  Sprinkerlink Ebooks 

 2.1.7 Grolier Online 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน  13 ฐาน 

  2.2.1  Sprinkerlink 

   2.2.2  H.W. Wilson on Web 

   2.2.3  Science Direct 

   2.2.3  Scopus 
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   2.2.4  Oxford Journal Online 

   2.2.5  JCR- Journal Citation Report 

   2.2.6  Academic Search Elites 

   2.2.7 Science/AAAS 

   2.2.8  AIP 

   2.2.9  IEEE Explorer 

   2.2.10 CHE Pdf Dissertation Fulltext 

   2.2.11  ISI Web of Science 

   2.2.12  ACM Digital Library 

   2.2.13  ASME 

 

 6.2.4 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา  

  (1) อาคารเรียน  2 อาคาร ไดแก อาคาร 4 และ อาคาร 11 ประกอบดวย 

   หองพักผูบริหารภาควิชาฯ 1 หอง 

  หองสารบรรณภาควิชาฯ 1 หอง 

  หองพักอาจารย  24 หอง 

  หองประชุมภาควิชาฯ 1 หอง 

  หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสงู 1 หอง 

  หองปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 หอง 

  หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาขั้นพ้ืนฐาน 1 หอง 

  หองปฏิบัติการระบบควบคุมและตัวควบคมุตรรกะชนิดที่โปรแกรมได 1 หอง 

  หองปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 หอง 

  หองปฏิบัติการความสอดคลองในทางสนามแมเหล็กไฟฟา 1 หอง 

  หองเรียนขนาด 40 ที่น่ัง 2 หอง 

  หองเรียนขนาด 60 ที่น่ัง 3 หอง 

  หองเรียนขนาด 80 ที่น่ัง 1 หอง 

  หองเรียนขนาด 100 ท่ีนั่ง 1 หอง 

  หองพักเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 3 หอง 

  หอมคอมพิวเตอรขนาด 40 เคร่ือง 1 หอง 

  หองพักนักศึกษาระดับปริญญาโท 3 หอง 

     (2) อุปกรณการสอน  

 อุปกรณสําหรับการสอน การปฏิบัติการและการวิจัย ไดแก เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด

แรงดันไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณทางไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ชุดทดลองและชุดปฏิบัติการทาง
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วิศวกรรมไฟฟาดานตาง ๆ ออสซิลโลสโคป เปนตน ไดจัดไวในหองปฏิบัติการตาง ๆ จํานวน 1,524 

รายการ 

6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 1)   ทาํการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีตองการเพ่ิมเติม  

 2)   เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  

 3)   เสนอของบประมาณสนับสนุน  

 4)   ดําเนนิการจัดซ้ือ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอใจของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการ

ดังนี้นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําช้ัน คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตาง ๆ และพิจารณาในคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ ง ช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร  เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 

 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคาํแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอนไมทันสมัย ยาก/งาย เปน

ตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามที่กําหนด

ไวในหลักสูตรน้ี หมวดท่ี 7 ขอ 7) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผดิชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชา 
ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษา                 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2                 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4                 

กลุมวิชามนุษย-สังคม                 

000 145 ภาวะผูนําและ

การจัดการ 
                

000 153 ภูมิปญญา

ทองถิ่น 
                

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 
                

EN003102 การเตรียม

ความพรอมในการทํางาน

และการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิต-วิทย                 

000 175 การคิดเชิง

สรางสรรคและการ

แกปญหา 

                

EN002101 การบมเพาะ

จิตวิญญาณผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  มีความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2 หมายถึง  มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฎ 

กติกาดานวินัยในการ เขา

เรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรอื

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการ      

เขาเรียน โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขาเรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

สงงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรมการสง

งาน โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการสงงาน 

 

1.2 มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ไดแก รับผิดชอบ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบ

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคณุภาพของงานที่

มอบหมายที่สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก การใหบริการและ

รับใชชุมชน/สังคม ใน

ฐานะสมาชิกของชุมชน/

สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบ

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคณุภาพของ

โครงงาน งานบริการ/การ

รับใชสังคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจใส 

 

1.3 มีความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

ตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนัก

ความซื่อสัตยตอตนเอง

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

ตนเอง โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการทาํ

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม 

ไดแก การทําตามขอตกลง

- การทําขอตกลง ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน  

- สรางความตระหนัก

ความซื่อสัตยตอสังคม/

ชุมชน/เพ่ือนรวมงาน 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ไวตอสงัคม/ชุมชน/เพ่ือน

รวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ

แสดงออกถึง ความรู

และความเชื่อมโยง

สัมพันธกัน เก่ียวกับ

ความเปนพลเมืองใน

สังคมประชาธิบไตย 

กับวิถีชีวิต ชุมชนและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําที่ดี

ในการบริหารจัดการ 

สถานการณท่ีเกิดขึ้น

มนสังคมที่เปนพหุ

วัฒนธรรม ไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

สามารถอธิบาย/อภิปราย/

คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดาน มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อาทิ 

ภาวะผูนําและการจัดการ 

ศาสตรของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถิ่น  พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการเรียนรูชุมชน และ

ความ  

เปนพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย   เปนตน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณที่เก่ียวของกับ

ความรูทางดานมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่กําหนดใหและทําการ

บันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกตความรู

ทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ        

ภาวะผูนําและการจัดการ 

ศาสตรของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถิ่น  พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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และการเรียนรูชุมชน และ

ความเปนพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย   เปนตน 

มาใชในชีวิตประจําวันได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

2.2 มีความรูใน

หลักการทฤษฎีของ

ศาสตรเกียวกับ

พลังงาน ส่ิงแวดลอม 

การเปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู

หลักการพัฒนา 

แนวคิด เชิงสรางสรรค 

อยางเปนระบบเพื่อ

การแกไขปญหาหรือ

ใชในชีวิตประจําวันได  

  

 

 

 

 

สามารถอธิบาย/อภิปราย 

/คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ  

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการเรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรค และการ

แกปญหาและ

ผูประกอบการสรางสรรค  

เปนตน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ

สถานการณที่เก่ียวของกับ

ความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกตความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการเรียนรู กรคิด

เชิงสรางสรรค และการ

แกปญหา  ผูประกอบการ

สรางสรรค  

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 
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3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น/

สถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรยีนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการคิดวิเคราะห/

แยกแยะประเด็นของ

ผูเรียน 

สามารถประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดาํเนินงาน/

การแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรยีนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

สถานการณของผูเรยีน 

3.2 สามารถ

สังเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สังเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรยีนชวยกันวิพากษ/

ตัดสิน/สังเคราะหความรู

ตามประเด็นที่กําหนด 

ประเมินผลงานที่

สรางสรรค 
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- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคท่ีสะทอนถึงองค

ความรูในการสรางสรรค

ผลงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรยีนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการแกปญหาของ

ผูเรียน 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณเปน

ผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา ไดแก 

การแสดงออกซ่ึงการเปน

ผูนําในหองเรียน/ในกลุม

ยอย/ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการเปน

ผูนํา 

4.2 สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ในกลุม

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม ที่

มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

สถานการณปญหาที่พบใน

ชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรับตวั 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นท่ี

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนาตนเอง

ในแตละดานของผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สังคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซ่ึงความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซ่ึง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอื้ออาทรตอสังคม/ชุมชน

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สังคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและสถาบัน

ของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทําความ

ดีเพื่อสถาบัน การ ยกยอง

และปกปองสถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอื้ออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และ

ใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและสถาบัน

ของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  ซึ่ง

แสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และ

ใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิตอาสา

และเสียสละ 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียน

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรอื

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิต/ิวิจัยในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางสถิติ/วิจัย 

- การนําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทางสถิติ/วิจัย

ในการวิเคราะหหรือ

แกปญหาชีวิตประจําวัน 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

แสวงหาความรู การ

ประมวลความรูและ

การสื่อสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหา

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู ใน

การแกปญหา 

ประเมินการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู

ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

ส่ือสาร การแกปญหา 

- สรุปการแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

ส่ือสารโดยวิธีตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 

ประเมินการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

ส่ือสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                           

กลุมวิชาพื้นฐาน                         

EN001201 การปฏิบัติการใน

โรงงานวิศวกรรม 
                        

EN001202 การเขียนแบบ

วิศวกรรม 
                        

EN241100 การเขียน

โปรแกรมไพธอน 
                        

SC201005 เคมีทั่วไป                         

SC201006 ปฏิบัติการเคมี

ท่ัวไป 
                        

SC401206 แคลคูลัส สําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 1 
                        

SC401207 แคลคูลัส สําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 2 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

SC402202 แคลคูลัส สําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 3 
                        

SC402302 สมการเชิง

อนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 
                        

SC501004 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

SC501003 ปฏบิัติการ

ฟสิกสทั่วไป 1 
                        

SC501004 ปฏบิัติการ

ฟสิกสทั่วไป 2 
                        

กลุมวิชาบงัคับ                         

วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส                     

EN211100 วงจรไฟฟา                         

EN241101 อุปกรณสารก่ึง

ตัวนํา 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN212101 เครื่องมือวัดและ

การวัดทางไฟฟา 
                        

EN212103 ทฤษฎีการแปลง

สัญญาณเบ้ืองตนและพีชคณิต

เชิงเสน 

                        

EN212104 สนามแมเหล็ก

ไฟฟา 
                        

EN212800 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟา 1 
                        

EN212801 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟา 2 
                        

                         

EN242102 หลักมูลของ

เครื่องจักรกลไฟฟา 
                        

EN213107 การประมวล

สัญญาณดิจิทัล 
                        

EN213105 วิธีการคํานวณ                         

EN213106 ระบบควบคุม                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN213207 อิเล็กทรอนิกส

กําลัง 
                        

EN213802 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟา 3 
                        

EN242103 สถิติประยุกตเพ่ือ

งานวิจัยและพัฒนา 
                        

EN243104 การโปรแกรม

ภาษาซีสําหรับระบบสมองกล

ฝงตัว 

                        

EN243105 ระบบส่ือสารและ

โครงขายคอมพิวเตอรขั้น

แนะนํา 

                        

EN243804 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 
                        

EN812200 การออกแบบเชิง

ตรรกะดิจิทัล 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาชีพวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
                        

EN242200 แอนะล็อก

อิเล็กทรอนิกส 1 
                        

EN242202 เซนเซอรและ

ทรานสดิวเซอร 
                        

EN242201 แอนะล็อก

อิเล็กทรอนิกส 2 
                        

EN242800 การฝกปฏิบัติทาว

วิชาชีพวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 1 
                        

EN242801 ทักษะวิชาชีพเชิง

ปฏิบัติของวศิวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 2 
                        

EN243802 ทักษะวิชาชีพเชิง

ปฏิบัติของวศิวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 3 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN243803 ทักษะวิชาชีพเชิง

ปฏิบัติของวศิวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 4 
                        

EN244998 การเตรียม

โครงการวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
                        

EN244999 โครงการ

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

                        

วิชาฝกงานและสหกิจ                         

EN243796 การฝกงาน                         

EN244785 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 
                        

กลุมวิชาเลือก                         

EN213300 ตัวควบคุมตรรกะ

แบบโปรแกรมได 
                        

EN213301 วิทยาการหุนยนต

ขั้นแนะนํา 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN213302 ระบบควบคุม

แบบเชิงเสน 
                        

EN213303 ระบบควบคุม

ดิจิทัล 
                        

EN213304 ระบบชาญฉลาด                         

EN213305 เเมคคาทรอนิกส                         

EN213307 วิศวกรรมการวาง

ระบบอัตโนมัติ 
                        

EN244300 อิเล็กทรอนิกส

ประยุกต 
                        

EN244301 เทคนิคการ

ลดทอนสัญญาณรบกวนใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

                        

EN244302 เครื่องมือวัด

อิเล็กทรอนิกส 
                        

EN244303 อิเล็กทรอนิกสชีว

การแพทย 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN244304 การออกแบบตัว

กรองสัญญาณ 
                        

EN244305 เทคโนโลยีการ

จัดเก็บขอมูล 
                        

EN244306 สภาวะแมเหล็ก 

วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 
                        

EN244307 วิศวกรรมเสียง                         

EN244308 การออกแบบ

วงจรรวมความจุสูงมาก 
                        

EN244309 หลักการผลิต

อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส   
                        

EN244774 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

1 

                        

EN244775 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

2 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN254300 วิศวกรรม

ไมโครเวฟ 
                        

EN413400 เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

 

                        

AR021205 ธุรกิจและ

การตลาดสําหรับนักออกแบบ 
                        

AR023103 การออกแบบ

บรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 
                        

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6-9   

หนวยกิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละ

สาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตร ท่ี

เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกไขปญหา

และการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได  

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

ได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ระดับปริญญาตรี 

 

3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรู เพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ

กลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูใน

สาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการ

แสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนใน

การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ มี

ความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 
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5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

 

 

 



มคอ. 2 

~ 99 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ. 2 

~ 100 ~ 

นางสาวจีรนุช เสง่ียมศักด์ิ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.ที่

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2536 

ปริญญาโท M.Phill. (Electrical 

Engineering) 

University of Manchester, United 

Kingdom 

2540 

ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical and 

Electronic Engineering) 

University of Manchester 

Institute of Science and 

Technology, (UMIST) 

2547 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

Journals 

P. Weawhongse, C. Sa-Ngiamsak, W. Pijitrojana, K. Vichienchom, "Free Layer 

Characterization of TMR Head with Multi-Stripe Height by Using Ferro 

Magnetic Resonance Analyzer (FMRA)", Applied Mechanics and 

Materials, Vol. 781, pp. 195-198, 2015 

Kamtongdee, Chakkrit, Sumriddetchkajorn, Sarun, Sa-ngiamsak, Chiranut, 

“Feasibility Study of silkworm pupa sex identification with pattern 

matching” COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, JUL 

2013, Vol.95, pp.31-37, 2013 (Quartile 1 ของฐาน ISI with IF of 1.761) 

Marongmued, K., Sa-Ngiamsak, C., “How Does Electrostatic Discharge Event 

Not Cause Polarity Flip in TMR Read Heads?”, IEEE TRANSACTIONS ON 

MAGNETICS, NOV 2012, Vol.48, Issue 11, pp. 3555-3558, 2012 

(Quartile 2 ของฐาน ISI with IF of 1.386) 

Puapairoj S., Sa-Ngiamsak, C.," Effect of voltage pattern on intensity of 

electromagnetic emission during electric flame-off process of ball 

bonding machine", Advanced Materials Research, Vol.418-420, 

p.2265-2271, 2012 (SCOPUS Indexed) 
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Proceedings: 

Kamtongdee, C., Sumriddetchkajorn, S., Sa-Ngiamsak, C., " Improvement of 

light penetration based silkworm gender identification with confined 

regions of interest", Proceedings of SPIE - The International Society 

for Optical Engineering, Vol. 8883, 2013 (SCOPUS indexed) 

Sumriddetchkajorn, S., Kamtongdee, C., Sa-Ngiamsak, " Spectral imaging 

analysis for silkworm gender classification", Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical Engineering, Vol. 8881, 2013 

(SCOPUS indexed) 

Wonglam, S., Sa-Ngiamsak, C., '' Effects of external heat and Dynamic Fly 

Height heat upon FMR characteristics of TMR heads ", 2012 Digest 

APMRC - Asia-Pacific Magnetic Recording Conference: A Strong 

Tradition. An Exciting New Look!,  (SCOPUS indexed) 

Sa-Ngiamsak, C., Harnsoongnoen, S., Sompongse, D., "Pinned layer reversal 

effect on tunneling magnetoresistive heads caused by dynamic fly 

height heater voltage", 2011 IEEE/SICE International Symposium on 

System Integration, SII 2011, Yoshida Campus, Kyoto University, 

Japan, p.424-427, 2011 (SCOPUS indexed) 

Puapairoj, S., Sa-Ngiamsak, C., "Effects of ESD and EMI on TMR heads during 

bonding process of gold ball bonding machines", 2011 IEEE/SICE 

International Symposium on System Integration, SII 2011, Yoshida 

Campus, Kyoto University, Japan, p.419-423, 2011 (SCOPUS indexed) 

Sainon, S., Harnsoongnoen, S., Sa-Ngiamsak, C., "Comparison on the 

performance of the confined-chacogenide with thin metal interlayer 

and optimised lateral phase change memories", 2011 18th IEEE 

International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 

2011, p.176-179,2011 (SCOPUS indexed) 

Harnsoongnoen, S., Sainon, S., Puapairoj, S., Sa-Ngiamsak, C., "Three-

dimensional numerical simulation of electrostatic discharge 

sensitivity for phase-change memories", ECTI-CON 2011 - 8th 

Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications 

and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - 

Conference 2011, p.58-61,2011 (SCOPUS indexed) 
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Kamwan, S., Pijitrojana, W., Sa-Ngiamsak, C.," Effects of track width and stripe 

height ratio on the characteristics of CPP-GMR and TMR heads", ECTI-

CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association 

of Thailand - Conference 2011, p.438-441, 2011 (SCOPUS indexed) 

Sarunya Puapairoj, Sittisak Samornrit, Kanuengnit Marongmued, Sirinan 

Wonglam, and Chiranut Sa-ngiamsak, "Effect of Magnetic Field and 

Electric Field Emission from Discharge Current in Gold Ball Bonding 

Process upon TMR Heads ", DST-CON2011, Impact Muang Thong 

Thani Nov. 18-19, 2011 Bangkok, Thailand, p.149-152, 2011 (Best 

Paper Awarded) 

Kanuengnit Marongmued and Chiranut Sa-ngiamsak, "Shrinking Size Effects of 

TMR and CPP-GMR Heads: Failure Phenomena Caused by 

Electrostatic Discharge Aspects" DST-CON2011, Impact Muang Thong 

Thani Nov. 18-19, 2011 Bangkok, Thailand, p.252-255, 2011 

 

 3.2 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป ) 

ผศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักด์ิ "เทคโนโลยีมาแรงในอนาคต: หนวยความจําเปลี่ยนเฟส (Phase 

Change Memory)" ECTI e-magazine, Volume 5 Number 2: April - June 

2011 

Sainon, S. , Sa-ngiamsak, C. , “ Effects of TiO2 capping layer on reset current of 

lateral phase change memory”  ECTI Transactions on Computer and 

Information Technology ปท่ี: 8 ฉบับที่: 2 เลขหนา: 145-151 ปพ.ศ.: 2557 

นนทวัฒน พัฒนจักร, อิทธิกร วัฒนจิรภาส, ศรัณยา พัวไพโรจน, จีรนุช เสงี่ยมศักด์ิ, "การ

ออกแบบและสรางเซ็นเซอรโมโนโพลและเซ็นเซอรครึ่งงลูป สําหรับการตรวจจับ

สัญญาณรบกวนทางสนามแมเหล็กไฟฟาเน่ืองจากการคายประจุไฟฟาสถิตแบบ

เคร่ืองจักร"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาคร้ังที่34 (EECON-34) 30 

พฤศจิกายน -2ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยสยาม, หนาที่ 837-840, 2554 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 22 ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN242200  Analog Electronics I 

EN242201  Analog Electronics II 

EN214775 Special Topics in Electrical Engineering 

  

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 891 Electrical Engineering Graduate Seminar I 

152 892 

152 898 

152 899 

Electrical Engineering Graduate Seminar I 

Thesis 

Thesis 
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นายบุญย่ิง  เจริญ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปท่ี พ.ศ.ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2529 

ปริญญาโท-เอก Ph.D. (Electrical and 

Electronic Engineering) 

University of Canterbury, New 

Zealand 

2534 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ตํารา 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 

 

 3.2 ผลงานวิจัย 

1. เครื่องบันทึกขอมูลราคาถูก 

ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป พ.ศ. 2529 

2. ระบบควบคุมสําหรับกระบอกฉีดยาอัตโนมัติ 

ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป พ.ศ. 2537 

3. การพัฒนาการเรียนการสอนดานการออกแบบวงจรรวมในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทุนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ป พ.ศ. 2539 

4. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังหองปฏิบัติการดานความสอดคลอง และการกวนกัน

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  (Electromagnetic Compatibility/Interference, EMC/EMI) 

ทุนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสนัติ ป พ.ศ. 2539 

5. การสุมสํารวจคล่ืนรั่วจากเตาไมโครเวฟในเขตจังหวัดขอนแกน 

ทุนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสนัติ ป พ.ศ. 2541 

6. ระบบก่ึงอัตโนมัติสําหรับการวัดคุณลักษณะกระแส-แรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป พ.ศ. 2542 
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 3.3 บทความทางวิชาการ 

กิตติพงษ  ตันมิตร  วิชัยประเสริฐเจริญสุข และบุญยิ่ง เจริญ “เครื่องบันทึกขอมูลราคาถูก” 

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาชนบท 

กรกฎาคม 2530  

L.N.M. Edward and B. Charoen, “On Improving the Edge Placement Accuracy 

and Waveform Quality   in  USIC Testers”, in Proc. 9th Australian 

Microelectronic Conference, pp.333-338, July 1990. 

Charoen and L.N.M. Edward, “Adaptive Enhancement of Timing Accuracy and 

Waveform Quality in High Performance IC Testers”, IEEE Trans. on 

Circuits and Systems, Vol. 39, No. 2, pp.139-151, February 1991. 

อนุชิต หวายสันเทียะ มุกดาจิตตเจริญธรรม และ บุญย่ิง  เจริญ “อุปกรณชวยศึกษา

พฤติกรรมของหนู”วิศวกรรมสาร ม.ข. ปที่ 23 ฉบับที่ 1 2539 

Charoen, N. Sirijitjinda, P. Laosakul, T. Numnonda, and W. Premchaisawadi, 

“An FPGA Design of a Control Unit for an Automatic Syringe Pump”, 

in Proc. 2nd Annual National Symposium on Computational Science 

and Engineering, pp. 207-214, March 1998. 

B. Charoen, K. Nan-Udon, T. Sarapol, T. Numnonda, and W. Premchaisawadi, 

“Development of an Integrated Circuit for Multi-Channel Portable 

Data-Logger”, in Proc. 2nd Annual National Symposium on 

Computational Science and Engineering, pp. 215-224, March 1998. 

ศิริวัฒน วสุนธราเจริญ อาจณรงค  ฐานสนัโดษ G. Gajda, D. Lecuyer  และ บุญยิ่ง  เจริญ 

“ระบบปรับเทียบสายอากาศสําหรบัสุมสํารวจคล่ืนรั่วจากเตาไมโครเวฟ”การ

ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 21 พฤศจิกายน 2541 

วรวัฒน  เสง่ียมวิบูล และ บุญย่ิง  เจริญ  “เครื่องทดสอบเครื่องช็อคหัวใจดวยไฟฟา”

วิศวกรรมสาร ม.ข. ปท่ี 26 ฉบับที่ 3  2542 

สถิรพร  พรนิมิตร  ธนชาติ นุมนนท  และ บุญย่ิง  เจริญ “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

Cluster”การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตรในสหัสวรรษใหม  มกราคม  2543 

ศิริวัฒน วสุนธราเจริญ บุญยิ่ง  เจริญ อาจณรงค  ฐานสันโดษ และ พูนสุข พงพัฒน “การสุม

สํารวจวัดคลื่นรั่วจากเตาไมโครเวฟในจังหวัดขอนแกน”, วิศวกรรมสารฉบับ ว.ส.ท. 

เทคโนโลยี ปท่ี 53 เลมที่ 1 มกราคม 2543 

บุญย่ิง  เจริญ และ ทวีศักดิ์ ตุลยเดชาภา“การบีบอัดสัญญาณไฟฟาหัวใจโดยใชการเขารหัส
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ณรงคศักดิ์ วิริยนันทศักดิ์ นวภัค เอ้ืออนันต วิระสิทธ์ิ อ่ิมถวิลและ บุญย่ิง  เจริญ “การ

วิเคราะหคุณลักษณะของสัญณาณไฟฟาหัวใจโดยใชการแปลงเวฟเล็ทและ

โครงขายประสาทเทียม”การ  ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งท่ี 25 

พฤศจิกายน 2545 

พรชัย ผลพิบูลยลาภ สถาพร อุดมสิน  และ บุญย่ิง  เจริญ“การออกแบบและสรางเคร่ืองวัด

ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใชไมดครคอนโทรลเลอร DS80C320” 
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จําลอง แสนคํา  รุจชัย อ้ึงอารุณยะวี  และ บุญยิ่ง  เจริญ “ระบบตรวจวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ

สําหรับการแพทยทางไกลโดยใชเครือขายโทรศัพทพื้นฐาน”การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมชีวการแพทย  ครั้งท่ี 4  สิงหาคม  2548 

W. Siwaprapakorn and B. Charoen, “A wireless heart rate monitor for 

fitness exercise researches using 2.4 GHz RF transceivers”, 

ECTICON 2007, May 2007. 

Kraisorn Rittipad and Boonying Charoen, “A PID controller for ankle 

movement restoration”, TISD2008, January 2008.  

Theeraphon Charoenpanich and Boonying Charoen, “Development of a 

Wireless Sensor Network for Physical Activity Monitoring and 

Classification”, KKU-IENC 2012, May 2012. 

Phinitnan Chanasabaeng, Boonying Charoen, and Jarin Paphangkprakit 

“Lossless Compression of Electromyographic Signal”, BMEiCON-
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Pundaree Boonma, Papot Jaroenapibal, Mati Horpratum, Sathiraporn 

Pornnimitra, Boonying Charoen, and Napat Triroj, Impedance 

Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-

doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor, 

International Conference on Material and Manufacturing 

Technology (ICMMT 2016), May 2016. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  30  ป 
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5. ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรนี้) 

EN211100 Electric Circuits 

EN242202 Electrical Engineering Laboratory I 

 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 760  Biomedical Instrumentation 

152 761  Electronics For Medical Physics 

152 898  Thesis 

152 899 Thesis 
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นายกิตติพชิญ  มีสวาสด์ิ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปท่ี พ.ศ.ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย 

2539 

ปริญญาโท M.Sc. (Acoustics) Aalborg University, Denmark 2543 

ปริญญาเอก Ph.D. (Acoustics) Aalborg University, Denmark 2547 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

การสังเคราะหเสียงพิณโดยใชกรรมวิธีจําลองทางกายภาพ (Phin Sound Synthesis using 

Physical Modeling Simulation ป 2548) 

 3.2 บทความทางวิชาการ 

 ปรัชญา รกัษาพงศ และ กิตติพิชญ มีสวาสด์ิ, “แรงลมเปาต่ําสุดที่ทําใหเกิดเสียงของขลุยเพียงออ”, 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 38 (EECON-38), 18 – 20 พฤศจิกายน 

2558, อยุธยา, หนา 341 – 344. 

กรกช แสงรัตนกุล และ ปรัชญา รักษาพงศ และ กิตติพิชญ มีสวาสด์ิ, “การวิเคราะหเสียงขลุย

เพียงออโดยใชแบบจําลองถดถอยดวยตนเอง”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

คร้ังท่ี 38 (EECON-38), 18 – 20 พฤศจิกายน 2558, อยุธยา, หนา 345 – 348. 

ปกาศติ มาหลนิ และ กิตติพงษ มีสวาสด์ิ, “การสังเคราะหเสียงซออูดวยแบบจําลองฟงกชันถายโอน

ของกระโหลกซอ”, ในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต (ECTI-Card) 

คร้ังท่ี 7, 8 – 10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, หนา 606 – 609. 

Meesawat K. , “ Reed Material Effects on the Characteristic of Khaen's Sound” , 

Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration, 

Bangkok, July 7 – 13, 2013. 

กิตติพงษ มีสวาสด์ิ, “การสังเคราะหเสียงฆองวงดวยตัวกรองดิจิตัลและการประยุกตใชงาน”, 

วิศวกรรมสาร ม.ข., ปที่ 39 ฉบับที่ 2 (เมษายน), หนา 213 – 220, 2555. 

Thongkam P. , Kanarkard W. , Meesawat K. , and Taweepworadej W. , “ ก า ร จ ด จํ า

สัญญาณเสียงเพ่ือจําแนกชนิดของเครื่องดนตรีไทยดวยอัลกอริทึม C5.0”, KKU 

Engineering Journal, Vol. 39, No. 1 (Jan), pp 87 – 96, 2012. 
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Kanchanapradit J. , and Meesawat K. , “ Subjective Measurement of Traditional Thai 

Musical Scales” , Proceedings of the 1st International conference on Music 

and Technologies, November 11 – 12, 2011, Kaunas, Lithuania. 

อดิเทพ กงจันทร และ กิตติพงษ มีสวาสด์ิ "การประมาณคาผลตอบสนองเชิงความถี่ของกระโหลก

พิณโดยใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาคร้ังที่ 33 

(EECON-33), 1 – 3 ธันวาคม 2553, เชียงใหม, เลม 2, หนา 1537 - 1540. 

กรกช แสงรัตนกุล และ กิตติพงษ มีสวาสดิ "การออกแบบแบบจําลองตัวกําทอนสําหรับขลุย

เพียงออโดยใชการประมาณคาเชิงเสน", การประชุมเครือขายวิชาการวิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 2, 5 – 6 กุมภาพันธ 2553, เชยีงใหม, หนา 461 

– 464. 

กรกช แสงรัตนกุล และ จรัญ กาญจประดิษฐ และ กิตติพงษ มีสวาสด์ิ , "ความสําคัญของ

องคประกอบฮารมอนิกสของขลุยเพียงออ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งท่ี 19, 24 – 25 กันยายน2552, สงขลา, หนา 69. 

ภาคภูมิ โชคชัยรุงโรจน และ จรญักาญจนประดิษฐ และ กิตติพงษ มีสวาสด์ิ, "การเปรียบเทียบเสียง

ขลุยแบบเสียงควงกับแบบเสียงปกติโดยใชการกระจายเชิงโหมด", การประชุมวิชาการ

วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมคอมพิวเตอรแหงชาติครั้งที่ 12 (NCSEC 2008), 20 

– 21 พฤศจิกายน 2551, ชลบุรี, หนา 394 – 397. 

กิตติพงษ มีสวาสด์ิ และ จรัญ กาญจนประดิษฐ และ ภาคภูมิ โชคชัยรุงโรจน, "การประเมินระบบ

เสียงธรรมชาติของขลุยเพียงออ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 29 

(EECON-29), 9 – 10 พฤศจิกายน 2549, ชลบุรี, เลม 2, หนา 1053 – 1056. 

Kittiphong Meesawat and Dorte Hammershøi, "The time when the reverberation tail 

in a binaural room impulse response begins", Proceedings of the 115th AES 

Convention, October 10-13, 2003, New York, NY, USA, preprint 5859, pp.  1 

–  9.  Abstract in Journal of the Audio Engineering Society, Vol.  51, No.  12, 

2003, p. 1217.     

Kittiphong Meesawat and Dorte Hammershøi, " The transition time between early 

reflections and the reverberation tail in a binaural room impulse response", 

Proceedings of Baltic-Nordic Acoustical Meeting (B-NAM 2002), August 26 – 

28, 2002, Lyngby, Denmark, Vol. II, pp. 40 – 44. Ultragarsas No. 3 (48). 

Kittiphong Meesawat and Dorte Hammershøi, "An investigation on the transition from 

early reflections to a reverberation tail in a BRIR", Proceedings of ICAD 2002, 

July 2 – 5, 2002, Kyoto, Japan, pp. 285 – 289. 

Srisuchinwong B. , Lertrusdachakul T. , Watcharawetsaringkan O. , and Meesawat K. 

( 2000) , “ VLSI Implementation of a Symmetric Cipher Using Cellular 
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Automata,” NECTEC Annual Conference 2000 :  ECTI Technologies and the 

New Economy, pp. 76 – 82. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา 12 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 EN211100 Electric Circuits 

 EN213105  Computational Methods 

 EN213106 Numerical Methods 

 EN213802 Electrical Engineering Laboratory III 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 152 891 Electrical Engineering Graduate Seminar I 

 152 892 Electrical Engineering Graduate Seminar II 

 152 898 Thesis 

 152 899 Thesis 
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นายสถิรพร  พรนิมิตร 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2534 

ปริญญาโท M.Eng. (Electric Power System 

Management) 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

2541 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

Pundaree  Boonma,  Papot  Jaroenapibal,  Mati  Horprathum,  Sathiraporn Pornnimitra, 

Boonying Charoen, and Napat Triroj, "Impedance  Spectroscopic  Inspection  

toward  Sensitivity  Enhancement  of  Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon 

Monoxide Gas Sensor ", International Conference on Material and 

Manufacturing Technology (ICMMT 2016), May 14-16, 2016, Chiang Mai, 

Thailand .     

Pramin Artrit and Sathiraporn Pronnimitra, "Robot Activities a Tool for Problem-Solving 

Skill", The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2016), 

Pattaya, Thailand,  July 6-8, 2016. 

Kasidit Charunphaisan, Sathiraporn Pornnimitra, Pramin Artrit and Chiranut Sa-ngiamsak, 

" STEM and Problem-based Approaches Using Arrow Control Robotic System: 

Case Study", The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 

2016), Pattaya, Thailand,  July 6-8, 2016. 

Prasert Namwet, Sathiraporn Pornnimitra and Wannaree Wongtrairat, "Early detection of 

Parkinson’s diseases by using the relation between time response and 

movement characteristics of human’s arms", KKU Engineering Journal, Vol. 43, 

No. 3 (2016), September 2016. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 22 ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN212200 Electrical Machines I 

EN213201 Electrical Machines II 

EN253203 Data Communication and Network 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

-  
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นายสถาพร  พรพรหมลิขิต 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปท่ี พ.ศ.ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี B. S. (Electrical Engineering 

and Computer Science) 

Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 

2545 

ปริญญาโท M.Eng.  (Electrical 

Engineering and Computer 

Science) 

Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 

2547 

ปริญญาเอก Ph.D.  (Electrical Engineering) University of California, San 

Diego, USA. 

2553 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

เทคนิคการประสานเวลาในเครือขายเซ็นเซอรไรสาย Study of Time Synchronization 

Techniques in Wireless Sensor Networks 

ทุนพัฒนานักวิจัยใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2557 

 

วงจรขยายกําลังสัญญาณความถ่ีวิทยุแถบกวางประสิทธิภาพสูงบนเทคโนโลยีซมีอส High-

Efficiency Broadband RF Power Amplifiers in CMOS  

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประจําป 2559 

 

 3.2 บทความทางวิชาการ 

J. Jeong, S. Pornpromlikit, P. M. Asbeck, and D. Kelly, "A 20-dBm linear RF 

power amplifier using stacked silicon-on-sapphire MOSFETs," in IEEE 

Microw. Wireless Compon. Lett., vol. 16, no. 12, pp. 684-686, Dec. 

2006. 
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S. Pornpromlikit, J. Jeong, C. D. Presti, A. Scuderi, and P. M. Asbeck, "A 900 

MHz digital polar power amplifier implemented in SOI CMOS," in IEEE 

Power Amplifier Symposium Dig., Jan. 2009. 

P. Asbeck, L. Larson, D. Kimball, S. Pornpromlikit, J.-H. Jeong, C. Presti, T.P. 

Hung, F. Wang, and Y. Zhao, "Design options for high efficiency linear 

handset power amplifiers," in IEEE Topical Meeting on SiRF Dig., pp. 1-

4, Jan. 2009. 

S. Pornpromlikit, J. Jeong, C. D. Presti, A. Scuderi, and P. M. Asbeck, "A 33-dBm 

1.9-GHz silicon-on-insulator CMOS stacked-FET power amplifier," in 

IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., pp. 533-536, Jun. 2009. 

S. Pornpromlikit, J. Jeong, C. D. Presti, A. Scuderi, and P. M. Asbeck, "A 25-dBm 

high-efficiency digitally-modulated SOI CMOS power amplifier for 

multi-standard RF polar transmitters," in IEEE RFIC Symp. Dig., pp. 

157-160, Jun. 2009. 

K. Takenaka, S. Pornpromlikit, C. D. Presti, A. Scuderi, and P. M. Asbeck, "A 

digitally-modulated SOI CMOS asymmetrical Doherty amplifier," in 

IEEE Power Amplifier Symposium Dig., Sep. 2009. 

S. Pornpromlikit, J. Jeong, C. D. Presti, A. Scuderi, and P. M. Asbeck, "A watt-

level stacked-FET linear power amplifier in silicon-on-insulator 

CMOS," in IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 58, no. 1, pp. 57-64, 

Jan. 2010. 

J. Jeong, S. Pornpromlikit, and P. M. Asbeck, "High Power SOI CMOS 

Attenuator with Wide Attenuation Range," in IEEE Microw. Wireless 
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4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 6 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN213802 Electrical Engineering Laboratory III  

EN242102 Electrical Engineering Laboratory II  

EN242200  Analog Electronics I 

EN242202 Electrical Engineering Laboratory I  

EN244998 Electrical Engineering Pre-Project 

EN244999 Electrical Engineering Project 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 891 Electrical Engineering Graduate Seminar I 

152 892 Electrical Engineering Graduate Seminar II 

152 898 Thesis 

152 899 Thesis 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบ

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดา

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมตใิด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือระดับ

รายวิชาปริญญาตรสัีงกัด                                                          

“คณบด”ี  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตง ต้ังใหเปนท่ีปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชา

ใ น ห ลัก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษา ท่ี ศึกษา ในห ลักสู ตร ระดั บ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่ มหา วิทยาลัยใหสภาพการ เปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา

ใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดยไม

ลงทะเบียน                                                               

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็

ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวนภาค

การศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ

รายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ

๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง

ตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการ

สอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน

สดัสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรบัโดยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของ

การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเก่ียวของกับ

การรบัเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        

                           

หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผู ยินยอมปฏิ บั ติตามระ เบียบ คําสั่ ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาขึ้น

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือ

วาสละสิทธ์ิ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันที่นํามาย่ืนในวันรายงานตัว จะตองให

ผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือใหเรียบรอยกอนนํามา
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ยื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะส่ังใหนักศึกษาผู

นั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียน

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ

ถูกส่ังพักการศึกษา เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการตอทะเบียน

ครั้งนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับ

นักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณี

ตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไขการ

สาํเรจ็การศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 

หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาให

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรยีนแบบไมเตม็เวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

๑๒.๕ ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 

๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ

อนุมัติจากคณบดี   ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปน

รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 

๓๗.๓ แหงระเบียบนี้ มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ถึงเกณฑ ที่สาํเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปน

โมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าทันทีท่ีมีการเปด

สอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสงูกวา D+ อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะ

เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง

เกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ ตองนําไป

คิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษา

นั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตร

กําหนดรายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการ

ถอนตามนัยน้ี นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสองของ

ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได  W แต

จะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ที่สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ F 

และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ 

๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี 

๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไวตาม

หลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นบัหนวย

กิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําเพ่ือจะ

นับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชา

นั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุ

คําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา 
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หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    ๑.๕ 

          D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U 

และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 

     I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

     P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

     R                      ซํ้าช้ัน (Repeat) 

     S                      พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือท่ีปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังน้ี 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
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๒๔.๑.๓ เปล่ียนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยังใชได

ในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตาม

ระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม

ปฏิบัตติามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้น

สงักัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี

ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปน้ี 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุ

จําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด เมื่อไดรับ

อนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชาน้ันสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ท้ังน้ี

ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้น

สังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ

ลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชาน้ันเปนรายวิชาท่ีเปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาค

การศึกษา ซ่ึงจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมินผล

เปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑท่ีคณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู สําหรับ

รายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว 

ถือวาการเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระทําเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative 

G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิ

ตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวต้ัง หารดวย

จํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ ไดคือระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหต้ังหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษ

เฉพาะ ทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ ข้ึนไป ต้ังแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให เหลือ

ทศนิยม ๒ ตําแหนง 

๒๕.๖ รายวิชาที่มีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปนตัวหาร

ในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับช้ันปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดช้ันปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของ

คณะ 
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ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนําไปใช

พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบ

ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจําภาคให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพื่อมีสิทธิ์ไดรับปริญญาสาขาใด

สาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ให

เปนไปตาม ท่ีคณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา

นั้นๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ีได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศกึษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 
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๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาท่ี

คณะกําหนดไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือไดไมตํ่ากวา C ทุกรายวิชา ทั้งน้ีใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยู ระหวางการถูกสอบสวนทาง วินัยนักศึกษาอยางร ายแรงตามขอบั งคั บ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตร

ครบตามเกณฑท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผู สําเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา ท้ังนี้การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหง

ระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนปุริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม

หลักเกณฑ ดังนี ้

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควร

ไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติ

ตามขอ ๒๙  แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยับย้ัง หรือชะลอการเสนอ

ช่ือเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไมอยูใน

ระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควร

ไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตาม

ขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมี

หนวยกิตท่ีไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  
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๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไมนับ

เวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลว

ทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไม เคยได รับการยกเว นรายวิชา เวนแต เปนการยกเวนราย วิชา ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยม

เทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ทั้งน้ี

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมตํ่ากวา ๓.๖๐ กรณีท่ีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

เทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงที่ ๔ หากยังเทากันใหพิจารณาจาก

คะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ

หลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 

๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยได

อนุมัตปิริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลน้ัน 
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ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใด

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศึกษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขา

ศึกษาและใหคณะที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจกําหนดวิธีการ 

หลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขา

รับการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

๓๔.๕ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสอง

เทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน

เดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย

จะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะของคณะท่ีกําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดมิ 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวย

กิตสะสม ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองย่ืน

เอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะและ

วิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเขาศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดท้ังหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายจะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน

หนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน

หลักสตูรใหมท่ียายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละ

คณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการสอบให

เปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้  และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซ่ึง

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ย่ืนใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ี

คณะผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจํา

ภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให

อยูในดุลยพินิจของคณบด ี

๓๗.๓.๓ นักศกึษาจะลาพักการศึกษาไดคร้ังละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เวนแต

กรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งป

การศกึษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อ

รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ

แสดงวา ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีท่ี

นักศึกษาสังกัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจให

ผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป

ฝกปฏิบัตงิานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 
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๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนมุติัลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศกึษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติ การเข าเป นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพ

นักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพน

สภาพนักศึกษาในวันท่ีอนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน

แตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ท้ังน้ีใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอ่ืน เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอ

มหาวิทยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบนี้ 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคนืสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตก

ออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 
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๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไวในขอ ๔๑ แหง

ระเบียบน้ี และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาท่ีเปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน ทุจริตใน

การสอบและกรณีท่ีเปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ยอนหลังตามลาํดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเม่ือมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริง

ตางๆ รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกข้ันหนึ่ง 

โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทาย

ของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูน้ัน

สังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ อาจ

อุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังน้ี 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดภีายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

ลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
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กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปน

ที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

             

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังน้ี 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แกตัว การข้ึนช้ันเรียน การเรียนซ้ําช้ัน การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา ๒๕๕๖ ให

ใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศหรือ

แนวปฏิบัติท่ีเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใชขอความ “ภาคการศึกษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” ตาม

ระเบียบนี้ 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 

 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน

สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของ

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพ่ือเปน

การปฏิบัตใิหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผล

การเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยและเพื่อปริวรรตใหเปนไปตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.

2545 ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมา

จาย 

 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.

2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 และ

โดยความเห็นชอบของที่ ประชุมคณบดี ในคราวประชุมค ร้ังที่  7/2549 เ ม่ือวันที่  14 มิถุนายน 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังน้ี 

 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคบัต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทยีบโอนรายวิชา   

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ 

ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก บริหาร

และพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรและ

เปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ .5.  นักศึกษาผูมี สิทธิขอ เทียบโอนรายวิชาตองเปน นักศึกษาที่ สอบคัดเลือกเข า ศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษา อ่ืน

ระดับอุดมศึกษา หรือเทยีบเทาในหลักสูตรท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายรบัรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํารอง 

ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และ

สามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ที่งานบริการการศึกษาของคณะท่ีนักศึกษา

สังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระ

กอบการพิจารณาดวย ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ

เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการ

เรียนเทาน้ัน 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ของ

นัก ศึกษาใหแล ว เสร็ จภายใน 20 วัน นับถัดจาก วันสุ ดท ายของ กําหนดวั น ย่ื น 

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ 

ตามกฎหมายรบัรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่

ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร C 

หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ เปนไปตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 
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7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในส่ี

ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 ราย วิชาห รือกลุ ม รายวิชา ท่ี ได รับอ นุ มั ติ ให เที ยบ โอนได จา กต า ง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ีเหลืออยู 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได 

ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรบัอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตาม

หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนที่คณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดข้ึนและจัดทําเปนประกาศ ซึ่ง

ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ี 

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกับหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนน้ัน

สังกัด เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 เพื่อ

พิ จ า รณากา ร รั บ เที ยบ โอ น  ทั้ ง น้ี ใ ห เป น ไป ตาม เ กณฑ  ข อ  7.1  

หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติให เทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น 

ใหสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

           นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ได ทั้งน้ีจํานวนหนวยกิต 

ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศ

น้ี การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

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

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ซึ่งกันและกัน 

 ดังน้ันเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียบเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําส่ังหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1072/2550)  

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพ่ือใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ 

ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของ

นักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   /2550) เรื่อง แนว

ปฏิบัตกิารอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีถูกสั่งลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศกึษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง ก า รที่ นั ก ศึกษา ถู ก ส่ั ง ล งท าท า ง

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริตใน

การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ลงทะเ บียนเรี ยน ผิดเ งื่ อน ไขของ
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รายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบ

ซ้ําซอนกัน เปนตน 

 “การอุทธรณ” หมายถึง ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ย่ื น เ ร่ื อ ง ต อ

มหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อขอใหพิ จารณาทบทวนคํ า ส่ั ง

ลงโทษ เนื่องจากเห็นวาไมไดรับความ

เปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ ง

ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธ์ิอุทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยคําส่ัง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผูอุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ จากผล

การสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม

เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได ท้ังน้ีครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา  

การปฏิบัติตามประกาศนี้ และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 

                                                                                 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และหลักเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ิน

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลงั

สิ้นปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคาํแนะนาํดานการจัดการ

เรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่ง

ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีผลตอคุณภาพหลักสูตร

เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีที่ตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลการดําเนินการ

บรรลตุามเปาหมาย และจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ

และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. 2553 
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เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

1. กลุมวิชาพื้นฐาน                                                                       จํานวน  31 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN001201    การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม        x  x   

EN001202   การเขียนแบบวิศวกรรม x        

EN241100 การเขียนโปรแกรมไพธอน x x x x x x x  

SC201005      เคมีท่ัวไป    x     

SC201006     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    x     

SC401206  แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 x        

SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 x        

SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 x        

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 
x        

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  x x      

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2    x  x   

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  x x      

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    x  x   

 

2. กลุมวิชาบังคับ 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส                       จํานวน 46 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN211100 วงจรไฟฟา x x x x x x x  

EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา x x x x x x x  

EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา x x x x x x x  

EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 x x  x x x x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 x x  x x x x  

EN213105 วิธีการคาํนวณ x x x x x x   

EN213106 ระบบควบคุม x x x x x x x  

EN213802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 x x  x x x x  

EN242102 หลักมูลของเครื่องจักรกลไฟฟา x x  x x x x  

EN242103 สถิตปิระยุกตเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา x x x x x x x  

EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล x x x x x x x  

2. กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN213207 อิเล็กทรอนิกสกําลัง x x x x x x x  

EN243804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส x x x x x x x  

3. กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

EN212103 ทฤษฎีการแปลงสญัญาณเบ้ืองตนและ

พีชคณิตเชิงเสน 
x x 

 
x x x 

  

EN213107 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล x    x x x  

EN243105 ระบบสื่อสารและโครงขายคอมพิวเตอร

ข้ันแนะนํา 
x 

   
x x x 

 

4. กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

EN241101 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา  x x x x x x  x 

EN243104 การโปรแกรมภาษาซีสาํหรับระบบสมอง

กลฝงตัว     
x 

    
x x 

 

 

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส                                  จํานวน 16 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร x x x x x x x x 

EN242800 การฝกปฏิบัติทาววิชาชีพวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 1 
x  x x x x x x 

EN242801 ทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติของวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกส 2 
x  x x x x x x 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN243802 ทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติของวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกส 3 
x x x x x x x x 

EN243803 ทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติของวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกส 4 
x x x x x x x x 

EN244998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
x x x x x x x  

EN244999 โครงงานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   x x x x x x x  

2. กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 x x  x x x x  

EN242201 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 2 x  x  x x x  

 

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                        จํานวน 1 หรือ 6 หนวยกิต           

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN243796 การฝกงาน x x x x x x x x 

EN244785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

x x x x x x x x 

 

3. กลุมวิชาเลือก                                                                         จํานวน 12 หนวยกิต           

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก x   x x x   

EN244305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล x x  x x x x  

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม x x x x x x x  

AR021205 ธุรกิจและการตลาดสําหรับนักออกแบบ x       x 

AR023103 การออกแบบบรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 

 

x       
x 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

EN244301 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
x  x x x x x x 

EN244302 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส x x  x x x x  

EN244300 อิเล็กทรอนิกสประยุกต x    x x x  

EN244303 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย x x x x x x x x 

EN244774 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 1 

x 
x x x x x x  

EN244775 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 2 

x 
x x x x x x  

3. กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

EN244304 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ x    x x   

EN244307 วิศวกรรมเสียง x x x  x x x x 

EN254300 วิศวกรรมไมโครเวฟ x   x x x x x 

4. กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

EN213300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได x x x x x x x  

EN213301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา x x x x x x x  

EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน x x x x x x x  

EN213304 ระบบชาญฉลาด x x x  x x x  

EN213305 แมคคาทรอนิกส x x x x x x x  

EN213307 วิศวกรรมการวางระบบอัตโนมัติ x x x x x x x  

EN244308 การออกแบบวงจรรวมความจุสูงมาก x   x x x x x 

EN244309 หลักการผลติอุปกรณไมโคร

อิเล็กทรอนิกส   
x 

 
x x x x 

 
x 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและส่ิงเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในรายงานฉบับน้ี แสดงไวตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

พบวามีจํานวนหลักสูตรท่ัวประเทศไมนอยกวา ๔๐๐ หลักสูตร อีกท้ังช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชายอยที่เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังที่หลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ช่ือสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตอง และมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน ดังน้ัน ในรายงานฉบับ

นี้จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดบัสาขาวิชา (ขอ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็น

ผานเว็บ http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 

(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรม

อัตโนมัติ 

(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗) วิศวกรรมโยธา 

(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙) วิศวกรรมเคมี 

(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
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(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก 

สวนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูท่ีแตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

เ ช น International Education Accords ( Washington Accord) , The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education

(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากรในสาขา

วิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการของสังคมและ
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พ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และลดการนําเขา

เทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนองค

ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยัง

จําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขต

องคความรูท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีนําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ

ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีอยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะหการเคลื่อนที่ 

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เ ก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics)  ห ม า ย ถึ ง  เ น้ื อ ห า ค ว า ม รู ที่ อ ยู บ น ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ 

(characteristics)และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนท่ีของความรอน 

ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเน่ืองท้ังหมด 



มคอ. 2 

~ 159 ~ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรู ท่ี

เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนใน

ชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเนื้อหาที่เก่ียวกับพลงังานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง

เนื้อหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

เศรษฐศาสตร โลจิสตกิส รวมไปถึงการนาํสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องคความรู ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใช งานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมีองค

ความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวยกรอบ

เสนทึบในรูปท่ี ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรูตางๆ 

ดังท่ีกลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปท่ี 

๓.๑) โดยมีสดัสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ท้ังนี้เนื่องจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่แนนอนสําหรับสาขาวิชา

จึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น 

ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี

เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ 

ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ใน

การออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนท่ี

เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญ สวน

รายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอที่เก่ียวของได

ในอนาคต 

 

 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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๔ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย

สจุริต และเสียสละ 

(๒) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปน ทําเปน มีความคดิริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทกัษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕ มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 

๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถส่ือสาร กับก ลุมคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 
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๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ท้ัง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง  วิชา ท่ี เปนความรู พ้ืนฐานสํา หรับการเรียนทางด าน

วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาท่ีครอบคลุมองคความรูท่ีจําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูท่ีเปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
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๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูในสวนน้ีเกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟา มิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมอืนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ มีการพัฒนาข้ึนใน

ภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอย

บางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตาม

ลกัษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูด านการ วัด เครื่ องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

๓) กลุมความรูด านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดาน ระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่ อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

๕) กลุมความรู ด านระบบไฟฟ า ส่ือสารและเครือข าย (Communication Systems and 

Networking) 

๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 
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๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสาํรวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕) กลุมความรู ด านการจัดการการผลิตและดําเ นินการ (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔ )  กลุ มความรู ด านระบบและการ จัดการสิ่ ง แวดล อม ( Environmental System and 

Management) 

๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสรมิของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

๔) กลุมความรูด านการบูรณาการวิ ธีการทาง วิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 
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๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities) 

๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๙.๑ กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แตละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางทฤษฎีกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป

ในทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด

เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

 การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การ

สอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรมแฟม

ผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวย

ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

 การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมิน

วาบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอนอาจ

ทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการหรือไม 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซ่ึงจะเกิดข้ึน

หลังจากท่ีนักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากท่ี

เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี ้การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 

๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐาน

ดานคุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้ งในภาคทฤษฎีและปฎิ บั ติ และมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการ

สอน 
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การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักศกึษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา 

 

๑๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๓.๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

๑) สํา เร็จการศึกษาไมต่ํ ากว าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๓.๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบ

ขอบังคับตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
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๑๒ คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรบัปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรอืฉบับปรับปรงุแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ

สาขาวิชาท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชพีในสาขาวิชาที่สอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมี

ทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอน

สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 
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๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํา นวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้ ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย

มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สงัคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

 

๑๔ แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการ

สอน เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
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๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคณุธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันตํ่าท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตอไป 

 

๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฎิบัติตอไป 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวของอยางนอย ๒ 

คน (โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๑ คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอยาง

นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒)น้ัน 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
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หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล

การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งให

นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
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๑๗ การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม

และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลอง

กับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตร

ทีไ่ดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ท่ีไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรน้ัน 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘ รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณ ีตันติรัตนวงศ   อดีตรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ ๓๒) 
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๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร         ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย ช่ืนแขก  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร         กรรมการ 

 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๐) อาจารยนิตยา จันทรเรือง มหาผล  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี         กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    กรรมการ 

 ๑๖) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       กรรมการ 

 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ เอกแสงศร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๐) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม         กรรมการ 

 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๒๓) รศ.ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 

 ๒๔) อาจารยสุนีย คุรุธัช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน คณุากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารยี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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๑๘.๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ พงษเจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัย วรเศวต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๘.๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

๑) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลย นาคทรัพย   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิต ซายเกลา   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑๘.๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.จิระศักด์ิ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสด์ิ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน เทพมณ ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ วงษคาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

๕) ดร.ยศพงษ ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะ โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



มคอ. 2 

~ 177 ~ 

๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสมัพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลยันเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศันสนีย สุภาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค   มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๘.๑๐ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๑ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรต ิศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิต พูนผลวัฒนาภรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๒ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิรยิะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตร จําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียร ปล้ืมกมล   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๘.๑๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

๓) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 
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๔) ดร. พิเนษฐ ศรีโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพล กัณหเวก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

๑๘.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐ วรสุมันต   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ดร. นักสิทธ นุมวงษ   สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

๑๘.๑๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรตัน เลิศวรสิริกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ดร. จิราภรณ เอ้ือชลิตานุกูล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศิรินทร ทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

     ๑๘.๑๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒน พูนนอย   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๕) ดร. เทวรัตน ทิพยวิมล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       

๑๘.๑๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี   มหาวิทยาลยัศิลปากร   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศร ี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕) ดร.วนิดา วัฒนการณุ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๖) อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    หมายเหตุ เปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓.๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

 

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม  ไฟฟ า กําลั ง  /  ไฟฟ าสื่ อสาร/ โทรคมนาคม  / 

อิเลก็ทรอนิกส / ระบบวัด 

คุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับ

ไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรใน

แขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๓.๘.๒ ถึง ๓.๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึงหลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมี

โครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหา

ความรูในหลักสูตรจึงข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแต

ละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการมุงเนน เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

๑๙.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) x x  x  x   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

x   x  x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

ก า ร วั ด แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด ท า ง ไ ฟ ฟ า  ( Electrical 

Measurement and Instruments) 

x    x x   

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

x x   x x   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) x x   x x   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical 

Power Generation, Transmission and Distribution) 

x    x x   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System 

Analysis) 

x    x x   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา 

( Electrical System Design, Estimation and 

Installation)  

    x x x  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) x    x x   

 

๑๙.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) x x  x  x   

อิเลก็ทรอนิกส (Electronics)         

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems)         

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสารอนา ล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

 

x    x x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) x     x   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) x   x  x   

อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

x   x  x   

สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave 

Propagation) 

x   x  x   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) x   x x x   

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications 

and Networking) 

x    x x   

  

 ๑๙.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) x x  x x x   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) x x x x x x   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

x    x x   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก x   x  x   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    x  x   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก x    x x   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล x    x x   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) x     x   

ระบบควบคุมเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) x     x   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) x x   x x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) x x x x x x  x 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา x   x x x   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน x    x x   

 

๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

x   x x x   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

x     x   

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) x x x   x   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) 

หรือ 

x  x x  x   

เครื่องมือ (Instrumentation) x     x x  

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สญัญาณและระบบ (Signal and System)  x     x   

การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรอื x x x   x   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) x     x   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ x     x x  

กา ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( Industrial Data 

Communication) หรือ 

x     x x  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) 

 

x     x x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอตุสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) x      x  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ x      x  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  x x   x x  

 

๑๙.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร x x  x     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล x x  x     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) x x    x   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา x     x   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส x     x   

เครื่องจักรกลไฟฟา x x    x   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม x x    x   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) x x    x   

การเขียนโปรแกรมการควบคมุ x     x   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

กระบวนการผลิต    x   x  

การเขียนแบบวิศวกรรม x x    x   

ผลิตภัณฑ  x  x  x x  

 

๑๙.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    x   x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) x x       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

x x       

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    x     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials x x  x x    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    x   x  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

x x  x    x 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) x  x  x    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

การถายเทความรอน (Heat transfer) x  x  x    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

x  x  x  x x 

พลังงานและการเปลี่ยนรปูของพลังงาน(Energy and Energy 

Conversion) 

x  x  x x x x 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     x    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) x x x      

การควบคุมระบบ (System Control) x     x   

 

 ๑๙.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

ชุดตนกําลัง (Propulsion unit) x x x x x    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) x x   x    

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) x x       
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) x x  x     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต 

(Vehicle body) 

x x x x     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for 

vehicle) 

x    x    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

x x   x    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals 

of vehicle dynamics) 

x x       

การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

การวิเคราะหการสมดุลในขณะเข าโค ง (Steady state 

cornering analysis); 

x x       

 

๑๙.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

        

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร x x    x   

กลศาสตร x x       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล x  x      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและนํ้า x  x     x 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร x   x    x 

อุณหพลศาสตร x  x  x    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เก่ียวของ x x x   x   

 

๑๙.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ x x x x x x  x 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ x x x x x x x  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน x x   x  x x 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย x x x x x x x x 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ x      x  

การจัดการคุณภาพเชิงรวม x      x  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม x   x x  x  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม x   x x  x  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ 

(Production and Operations Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต x      x  

การวิจัยดาํเนินงาน x      x  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ x      x  

การจัดการระบบซอมบํารุง x x x x x x x  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม x x x x x x x x 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน x x x x x x x x 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ x x x x x x x x 
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๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง x x  x     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร x x x x   x  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ x      x  

การบริหารงานกอสราง หรือ x      x  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ x x x x   x  

วิศวกรรมทาง หรือ x x x x   x  

วิศวกรรมขนสง x        

            

 ๑๙.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  x  x x     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  x  x x x    

จลนพลศาสตร (Kinetics) x   x     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคม ี

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) x  x      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer)   x  x    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) x  x x     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  x  x x   x  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) x  x x   x  

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) x  x x  x   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       x  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) x      x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

สิ่งแวดลอม (Environment)    x x  x x 

   

 ๑๙.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

x  x x x   x 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

x  x x x   x 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย (Solid waste management) x x  x x  x x 

การจัดการของเสียอันตราย  

(Hazardous waste management) 

x x  x x  x x 

(๓) กลุมความรูดานการควบคมุมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) x x x x x  x x 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

x x  x x  x x 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  

(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

x   x x  x x 

 

๑๙.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

x x x   x x x 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

x x x   x x x 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by 

Physical Separations) 

x  x x x x  x 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

x  x x x   x 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรม วัต ถุระ เ บิดและการระ เบิด หิน  (Explosive 

Engineering and Rock Blasting) 

x x  x x x   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) x x  x     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) x x  x     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตร เหมืองแรและการ จัดการเห มืองแร  (Mine 

Economics and Mine Management) 

x      x  

 

๑๙.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  x  x     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors 

of Materials) 

x x x x  x   

การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) x x x x    x 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 x x x x  x x 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) x  x x x    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) x  x x x    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) x x x x  x   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) x x x x  x   

การวิเคราะหความเสียหายของ วัสดุ  (Failure Analysis of 

Materials) 
x x  x     

(๔) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเ ลือกใชวัสดุ  (Material Selection and 

Design) 

x x x x x x x x 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) x x x x x x x x 

 

หมายเหตุ กรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ท่ีเนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 

วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 

 ๑๙.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร (Food 

Sciences and Properties of Food Materials) 

x x x x    x 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) x  x  x    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) 

 

x  x  x    

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิ บัติการและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit 

Operations and Food Processing)  

x  x x x  x x 



มคอ. 2 

~ 191 ~ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การถ า ย เทความร อนและมวลสาร  (Heat and Mass 

Transfer) 

x  x x x    

การวัดและการควบคุมอัตโนมั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

x  x   x   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant 

Design) 

x x x x x x x x 

  (๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) x x  x     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  x  x     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) x x  x     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง (Food 

Machine Design and Power Plant) 

x x x x x x x  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) x  x  x    

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 x  x   x x 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics 

and Statistics) 

x      x  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality 

Control in Food Industry) 

   x   x x 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

( Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  x x   x x 
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 ๑๙.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม 

(Basic Calculations in Engineering) 

x  x x x    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        x 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) x x x x x   x 

จลนพลศาสตร (Kinetics) x   x     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

กระบวนการและการควบคุ ม  (Process and Process 

Control) 

x  x   x   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) x  x x x   x 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste 

Treatment) 

x x x x x   x 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ( Environmental 

Biotechnology) 

      x x 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems)         

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control 

and Assurance) 

      x x 

ความปลอดภัย (Safety)        x  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) x x x x x x x x 

 

 


