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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:        หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Environmental 

Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

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

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):     B.Eng. (Environmental Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

       145 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสตูร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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5.4 การรับเขาศึกษา 

รบันักศกึษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

- 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี  5/2560       

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ  2560  

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 7/2560   วันท่ี  5 กรกฎาคม 2560  

 สภาวิชาชีพ มีมติรับรองปริญญา ในการประชุม คร้ังที่ 42-5/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561         

เปดสอน ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2560  

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในปการศึกษา  2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- วิศวกรส่ิงแวดลอม (Environmental Engineer) 

- นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

- อาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางสาวกัลยกร ขวัญมา 3-47990-0091-97-4 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Environmental 

Management) 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
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ที ่ ช่ือ-สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

2. นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป 3-40990-0654-38-3 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม)

วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

3. นายอาวุธ  ย้ิมแต 3-40990-0653-94-8 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

4. นายชัชวาล อัยยาธิติ 3-34160-1160-27-7 

 

อาจารย Dr.-Ing. (Environmental 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

5. นางสาวปณธิาน จูฑาพร 3-90980-0879-41-9 

 

อาจารย Ph.D. (Environmental 

Science and Engineering) 

M.Sc. (Environmental 

Science) 

B.Sc. (Environmental 

Science) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในเอกสารแนบทาย

หมายเลข 2 

 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน      

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

              จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การพัฒนา

ประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาทําใหประเทศมีการพัฒนาท่ี

สงูข้ึนตามลําดบั สงผลใหรายไดประชาชนสูงข้ึนปญหาความยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดี

ข้ึน อยางไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาคือ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรมอยาง

รวดเร็ว ประสบปญหาการจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ และการบริหารการจัดการน้ําท่ีเปนระบบ 

ตลอดจนปญหาเน่ืองจากความผันผวนของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศสงผลใหกฎเกณฑและ

กฎระเบียบของสังคมที่เก่ียวกับการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากข้ึน  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 การพัฒนา

ประเทศที่สําคัญโดย ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ 
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“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  และสถานการณปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเขาสูงสังคม

ผูสูงอายุมากข้ึน และจํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ปญหาความยากจนยังคงเปนปญหาที่สําคัญใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน ทรัพยากรระหวางรัฐกับ

ประชากร และระหวางประชนในกลุมตางๆ เน่ืองจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนยขาด

การเช่ือมโยงกับพื้นท่ี ในขณะท่ีปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน

เมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากข้ึน ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร   

การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12 โดยจะเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในช้ันเรียนและการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกเขา

ไปในเน้ือหาการเรียน เพ่ือใหบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีดี

พรอมที่จะนําไปใชงานโดยเพ่ิมเติมเนื้อหาในสวนของกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมท่ีเก่ียวกับการ

ใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากจะมุงเนน

ในทางทฤษฎีอันเปนเลิศแลว หลักสูตรปรับปรุงใหมน้ียังมุงเนนใหบัณฑิตที่จบการศึกษามีความสามารถ

ในทางปฏิบัติที่ดีและสามารถประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในการแกไขปญหาตางๆ 

โดยผานทางระบบการศึกษาแบบฝกงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งเปนการเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมในอนาคตของบัณฑิตอยางมาก และดวยความพรอมท้ัง

ทางดานบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงท้ังทางดานวิชาการและประสบการณประกอบกับความพรอมทางดาน

เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษา จึงเปนหลักประกันไดวาบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเปนผูมีความ รู

ความสามารถอยางแทจริงและเปนผูท่ีมีความใฝรูในการศึกษาในระดับสูงตอไป อีกจุดมุงหมายหนึ่งของ

หลักสูตรปรับปรุงน้ีคือการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเพ่ือสงเสริมบุคลิกภาพของบัณฑิตท่ีจะจบการศึกษา

นอกจากวิชาการท่ีเปนเลิศแลว ผูปฏิบัตงิานท่ีดีควรจะมีคุณสมบัติในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยาง

ดี ซึ่งผลของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นจะสงผลใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณของวิศวกร และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพจากสภาวิศวกร และเพ่ือเปนการสรางความพรอมตอการสื่อสารในสังคมอาเซียน หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีปรับปรุงน้ี ไดสอดแทรกการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ใหกับบัณฑิตผานกิจกรรมในวิชาตางๆ ของ

หลักสูตร อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาทักษะตางๆ เสริมหลักสูตร เพ่ือใหบัณฑิตการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 
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สําหรับหนวยงานดานการศึกษานั้นจําเปนตองคํานึงถึงเยาวชนที่เขาสูระบบการศึกษาท่ีลดลง 

สงผลตอเงินงบประมาณท่ีลดลง ทําใหหนวยงานจําเปนตองปรับตัว โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด 

และตองเพ่ิมความสามารถของนักศึกษาใหเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีพ เพ่ือผลิต

บัณฑิตที่มีความพรอมและสามารถแขงขันกับวิศวกรที่เดินทางเขามาในประเทศ และยังสามารถออกไป

ทํางานในกลุมประเทศอาเซียนไดดวยเชนกัน 

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

                   การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยซึ่งไดกําหนดไวคือ 

“มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก (World Class Research University)” 

โดยหลักสูตรไดเนนการเปนสถาบันการเรียนรูพลวัตรระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา

บุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรมซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการ

พัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 

 

13  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1  การบริหารหลักสูตร 

  ไมม ี

13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ไมมี 

 13.3  รายวิชาในหลักสูตรน้ีมีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ไมมี  
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  มีทักษะ

และประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนา

ความรูในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชา

วิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)    มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดลอมทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทกัษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร

ในการคิดวิเคราะหริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสทิธิภาพ 

(5) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(7) มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ ต้ัง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และ ประเทศชาติ 

(9) มี คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  การ พัฒน ากา ร

เรยีนการสอน 

สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวขอการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. แบบทดสอบความสามารถจริง ซึ่งมี

ลักษณะเปนแบบทดสอบเลียนแบบสภาพ

ปญหาจริงและใชความรูหลายดานในการ

แกไขปญหาอยางลึกซึ้ง คาํตอบท่ีถูกตอง

อาจมีหลายคําตอบและมีวิธีการคิดหา

คําตอบหลายวิธี  

  การพัฒนา

นักศึกษา 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีความ

เปนผูนําและผูร วมงานที่ดี  มี

มนุษยสัมพันธ 

2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี

คุณธรรม และจรยิธรรม  

3. ส ง เสริมการเตรี ยม ความ

พรอมใหนักศึกษาสําหรับการ

สอบใบประกอบวิชชาชีพ 

4. การสงเสริมทางดานภาษาตาง 

ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาใหมีความ

เปนผูนําและผูรวมงานท่ีด ีมีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม 

3. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามี

ความพรอมสําหรับการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษา

พัฒนาดานภาษาตาง ประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 

 การเปลี่ ยนแปลง

จุดเนนของหลักสูตร 

1. เพ่ิมทักษะในการทํางานของ

นักศึกษา 

1. การพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ีใน

โรงงานท่ีเก่ียวของ 

2. ปรับปรุงวิชาปฏิบัติการเพ่ือใหนักศึกษามี

ความรู 

3. เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวของกับเศรษฐศาสตร 

 ก า ร เ พ่ิ ม เ น้ื อ ห า

ใหมๆ ที่สําคัญ 

ทํ า ก า ร ท บ ท ว น เ นื้ อ ห า ใ น

หลักสูตร 

รายงานการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การพัฒนาอาจารย ก า ร เ พ่ิ ม พู น ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

อาจารย 

1. การฝกอบรม 

2. จํานวนบทความที่ไดตีพิมพเผยแพร 

3. การขอตําแหนงทางวิชาการเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ขอ 6  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะ

ปรับปรุงใหม  

1.2 การจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษา

ภาคการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

- 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

            ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2555  

หมวดที่  2  ขอ  9  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือเปนไปตามระเบียบปรับปรุงใหม   

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไป

จากเดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลยัและการแบงเวลา 

2.4.2  จัดกิจกรรมนัดพบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือสรางความคุนเคยและช้ีแจงระบบการเรียน

การสอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบขอซักถามตางๆ 

2.4.3  มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษา ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําปรึกษา

แนะนํา 
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2.4.4  จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ทุกภาค

การศึกษา 

2.4.5  มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา พรอมการแนะนําการเรียน 

2.4.6  มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเน่ือง 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผนการศึกษาปกติ 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 

ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน  

คาใชสอย คาวัสดุ  

คาสาธารณูปโภค) 

886,200 930,510 977,036 1,025,887 1,077,182 

รวมรายรับ 2,086,200 3,330,510 4,577,036 5,825,887 5,877,182 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย คาตอบแทน 625,860 999,153 1,373,111 1,747,766 1,763,154 

งบวัสดุ 469,395 749,365 1,029,833 1,310,825 1,322,366 

งบครุภัณฑ 469,395 749,365 1,029,833 1,310,825 1,322,366 

งบดําเนินการ (การพัฒนาการ

เรียนการสอน ฯลฯ) 
521,550 832,628 1,144,259 1,456,472 1,469,295 

รวมรายจาย 2,086,200 3,330,510 4,577,036 5,825,887 5,877,182 

 

 ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =  146,288 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 

           ระบบการศึกษาแบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) 

และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต     

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา       145       หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิตตามแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 

1.) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

2.) หมวดวิชาเฉพาะ 109 

 ฝกงาน สหกจิศึกษา 

2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 34 

2.2  กลุมวิชาบังคับ 66 69 

2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 30 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 36 33 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1  วิชาฝกงาน           (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2  วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3  กลุมวิชาเลือก 9 6 

3.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   30 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนดไวในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป

รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้  

(1)  กลุมวิชาภาษา                                                  12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต โดยมี

รายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 

3(3-0-6) 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 

3(3-0-6) 

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 

3(3-0-6) 

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 

3(3-0-6) 

 

(2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร                                 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร จํานวน 

12 หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 

000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 

Leadership and Management 

3(3-0-6) 

**000 156 พหุวัฒนธรรม 

Multiculturalism 

3(3-0-6) 

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

Work Preparation and Continuing Self-Development 

3(3-0-6) 

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 

Basic Computer and Information Technology  

3  

(ไมนับหนวยกิต) 
 

หมายเหตุ : รายวิชา 000 160  เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 

ของมหาวิทยาลัย หรอืสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ัน
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เรียนและไมนับหนวยกิต (Audit) นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

(3)  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร                                      6 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร จํานวน 6 

หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี ้

**000 175 การคดิเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 

Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบ 

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา  109  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตางๆ ดัง

รายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1)  กลุมวิชาพ้ืนฐาน            34 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปนี้ 

**EN001200 สถิตยศาสตร 

Statics 

3(3-0-6) 

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 

Engineering Workshop Practice 

1(0-3-2) 

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing  

3(2-3-6) 

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

**SC201005 เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 

3(3-0-6) 

**SC201006 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป  

General Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

**SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 

Calculus for Engineering I 

3(3-0-6) 

**SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 

Calculus for Engineering II 

 

3(3-0-6) 
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**SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 

Calculus for Engineering III 

3(3-0-6) 

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 

Differential Equations for Engineers 

3(3-0-6) 

 **SC501003 ปฏิบัตกิารฟสิกสทั่วไป 1 

General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

**SC501004 ปฏิบัตกิารฟสิกสทั่วไป 2 

General Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

 **SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 

Fundamentals of Physics I 

3(3-0-6) 

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 

Fundamentals of Physics II 

3(3-0-6) 

   

(2)  กลุมวิชาบังคบั                   66  หรือ  69  หนวยกิต 

 (2.1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม               30 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ 

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

**EN112300 กําลงัวัสด ุ1 

Strength of Materials I 

3(3-0-6) 

**EN112600 กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

**EN112601 ปฏิบัตกิารกลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy 

3(3-0-6) 

**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

Design of Engineering Experiments 

3(3-0-6) 

**EN612001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry for Environmental Engineers 

3(3-0-6) 

**EN612002 ปฏิบัตกิารเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers 

 

1(0-3-2) 
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**EN612003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 

Biology for Environmental Engineers 

3(3-0-6) 

**EN612004 ปฏิบัตกิารชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology Laboratory for Environmental Engineers 

1(0-3-2) 

**EN612005 หนวยปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม  

Environmental Unit Operations 

3(3-0-6) 

**EN613006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Processes 

3(3-0-6) 

 

(2.2)  วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       33  หรือ  36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ และตองไดคะแนน

เฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในกลุมวิชาฝกงาน และสหกิจศึกษาจะไดรับการยกเวนไม

ตองเรียนวิชา EN614998 การเตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ EN614999 งานโครงการ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

**EN112400 การสํารวจ  

Surveying 

3(3-0-6) 

**EN112401 ปฏิบัตกิารสํารวจ 

Surveying Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 

Water Supply Engineering and Design 

4(3-3-7) 

**EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 

Solid Waste Management and Technology 

4(3-3-7) 

**EN613401 วิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย 

Environmental Health and Safety  Engineering 

3(3-0-6) 

**EN614102 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 

Wastewater Engineering and Design 

4(3-3-7) 

**EN614201 การควบคมุมลพิษ อากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

4(3-3-7) 

**EN614402 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

**EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

Building Sanitation and Design 

4(3-3-7) 
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**EN614502 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

**EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Pre-project 

1(0-3-2) 

**EN614999 โครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

Environmental Engineering Project 

2(0-6-3) 

   

(2.3)  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                  1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี่ของหนวย

กิตทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา ตองเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจาก

รายวิชาตอไปนี้ 

**EN613796 การฝกงาน 

Practical training 

1(0-3-1) 

ไมนับหนวยกิต 

**EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

Cooperative Education in Environmental Engineering 

6 หนวยกิต 

 

(3)  กลุมวิชาเลือก       ไมนอยกวา  6  หรือ  9 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีคณะจะเปด

เพ่ิมเตมิภายหลังที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิศวกรรมศาสตร สําหรับนักศึกษาท่ีเลือก

เรียนวิชา EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา อยางนอย 

6 หนวยกิต  และสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN613796 การฝกงาน ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจ

ศึกษา อยางนอย 9 หนวยกิต 

 

**EN613403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

3(3-0-6) 

**EN613404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

Environmental Systems and Management 

3(3-0-6) 

**EN614103 การจัดการคุณภาพน้ํา 

Water Quality Management 

3(3-0-6) 

**EN614104 เทคโนโลยีนํ้าเสียข้ันสูง 

Advanced Wastewater Technology 

3(3-0-6) 

**EN614105 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

Industrial Water Pollution and Control 

3(3-0-6) 
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**EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ 

Air Quality Management 

3(3-0-6) 

**EN614203 การควบคมุมลพิษเสียงและการส่ัน 

Noise Pollution and Vibration Control 

3(3-0-6) 

**EN614503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

Computer Application in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN614504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

3(3-0-6) 

**EN614505 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

Biotechnology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

*EN614506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับ วิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

Production Process of Industries for Environmental 

Engineering 

3(3-0-6) 

**EN614774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Selected Topics in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 

Engineering Geology 

3(3-0-6) 

**EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 

Structural Theory 

3(3-0-6) 

**EN113201 ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

**EN113202 ปฏิบัตกิารปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design & Practice 

4(3-3-8) 

**EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

3(3-0-6) 

**EN113321 ปฏิบัตกิารวัสดุวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Materials Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN113602 อุทกวิทยา 

Hydrology 

 

3(3-0-6) 
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**EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดนิ 

Groundwater Engineering 

3(3-0-6) 

**EN114101 การบริหารงานกอสราง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

**EN114207 โครงสรางดิน 

Earth Structures 

3(3-0-6) 

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

**EN412500 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 

Thermodynamics I 

3(3-0-6) 

**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 

Thermodynamics II 

3(3-0-6) 

 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                         6 – 9 หนวยกิต 

นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง เ ลื อ ก เ รี ย น แ ล ะ ส อ บ ผ า น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ  ท่ี เ ป ด ส อ น ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง 

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อยางนอย 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวย

กิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน 

 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาเปดใหม 

     ** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก   หมายถึง วิชาของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 

000 10x  ตัวเลข 5 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสถาบันภาษา 

EN หมายถึง อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2  ลําดับที่สาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

 00 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร 

 11 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 21 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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 31 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 41 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 51 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 61 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 71 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 81 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ตัวเลขหลักที่ 3      หมายถึง ระดับขั้นของวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีใชเลข 1, 2, 3 และ 

4 แทนจํานวนชั้นป 

ตัวเลขหลักที่ 4      หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน 

 เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาน้ําและน้ําเสีย 

 เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาอากาศและเสียง 

 เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาขยะ 

 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาการจัดการ 

 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาอ่ืนๆ 

 เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ สหกิจศึกษา และ 

ฝกงาน 

 เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาโครงการ 

ตัวเลขตัวที่ 5-6      หมายถึง ลาํดับท่ีของรายวิชาในกลุมวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี         

SC หมายถึง วิชาของคณะวิทยาศาสตร 

 ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง สาขาวิชาในคณะคณะวิทยาศาสตร 

 เลข 2 หมายถึง สาขาวิชาเคมี 

 เลข 4     หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 เลข 5 หมายถึง สาขาวิชาฟสิกส 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

000 175 การคดิเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  
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EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

SC401206 แคลคลัูสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 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 20 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 20 

   

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing    

SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry  Laboratory  

SC401207 แคลคลัูสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics laboratory II  

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals Physics II  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 40 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

EN612001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Chemistry for Environmental Engineers  

EN612002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers   

SC402202 แคลคลัูสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 60 

   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

EN112300 กําลงัวัสดุ 1 3(3-0-6) 

 Strength of Materials I  

EN612003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Biology for Environmental Engineers  

EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory for Environmental Engineers   

EN612005 หนวยปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Unit Operations  
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SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 79 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN112400 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

EN613006 หนวยกระบวนการทางส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Unit Process  

EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Environmental Health and Safety Engineering  

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 16 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 95 

  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN112400 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

EN613006 หนวยกระบวนการทางส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Unit Process  

EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 
Environmental Health and Safety Engineering 
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xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 98 

 
 

 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

Work Preparation and Continuing Self-Development 

3(3-0-6) 

 EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Water Supply Engineering and Design  

EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) 

 Solid Waste Management and Technology  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 112 

 
 

 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Water Supply Engineering and Design  

EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) 

 
Solid Waste Management and Technology 
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EN614502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Hazardous Waste Management  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 118 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN613796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical training (ไมนับหนวยกิต) 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 112 

   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN614102 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Wastewater Engineering and Design  

EN614201 การควบคมุมลพิษอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Air Pollution Control and Design  

EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment  

EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Building Sanitation and Design  

EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 

 Environmental Engineering Pre-project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 131 

   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN614102 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Wastewater Engineering and Design  

EN614201 การควบคมุมลพิษอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 
Air Pollution Control and Design 
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EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment  

EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Building Sanitation and Design  

ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 139 

   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN614502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Hazardous Waste Management  

EN614999 โครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 2(0-6-3) 

 Environmental Engineering Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 14 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 145 

  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Environmental Engineering  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

 รวมจํานวนหนายกิตสะสม 145 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1     

English I 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 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 

English II 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 101 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 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  

English III 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 102 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ 

Development of reading, writing, speaking, listening, 

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

occupation 

 

   

*000 104

  

 

ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 

3(3-0-

6) 
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 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ ในระดับท่ีสูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 

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 

Leadership and Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนําการสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎี

การจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤตการจัดการกับ

การเปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ 

แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และการจัดการ 

Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and theories of management strategic 

management, development of leadership and management 

 

   

**000 156 พหุวัฒนธรรม 

Multiculturalism 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย และ

วัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกระแสโลกาภิวัฒนกับ

ผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern 

culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social 

changes and globalization and their impact on culture and 

culture in way of life 
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000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 

Basic Computer and Information Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3 หนวยกิต 

 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศและ

การสื่อสาร 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 

Creative Thinking and Problem Solving 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู  การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง

สรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

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  

Learning Skill Development 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการ

เรียนรู ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความปลอดภัย 

ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไค
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เซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

Basic description of work, 21st 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 

   

**EN001200 สถิตยศาสตร 

Statics 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ระบบแรง แรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงาน

สมมติ และ พลศาสตรเบ้ืองตน 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability of 

structure, centroid, principle of virtual work and introduction 

to dynamics 

 

 

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 

Engineering Workshop Practice 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการพ้ืนฐาน

และปฏิบัติการใชเครื่องมือและเคร่ืองจักรชนิดตางๆ 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 
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**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(2-3-6) 

 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 

 

   

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร 

และปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผล

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูงที่เปนปจจุบัน    หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด

ขอมูลหลักมูล การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม 

ฟงกชัน แถวลําดับ และสายอักขระและแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรม 

Computer concepts :  evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software 

components and hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts :  data into information 

transforming, computer data processes, program design and 

development methodology :  top- down design approach, 

program flowchart, current high level language programming 
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:  high level language programming fundamental, 

fundamental data types, data input and output, control 

structures, functions, arrays and strings and files, programming 

practices 

   

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   

Entrepreneurial Spirit Incubation 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี 

หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมท่ีดี ในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการท่ีดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปน

ทีม การสรางเสริมภาวะผู นํา หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน หลกัในการประกอบการที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ องคความรู ในการประกอบธุรกิจ

เบื้องตนและหลักการใหบริการที่เปนเลิศ องคความรูเบื้องตนในการ

เขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด 

การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการท่ีดีในแตละดาน 

Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation 

of one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self-motivation and self- confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 

improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility (CSR), development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and 
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tips for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

   

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใชงาน

วัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

สมบัตทิางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ   

Relationship among structures, production processes, 

applications of main groups of engineering materials,  phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical 

properties and materials degradation 

 

   

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

Work Preparation and Continuing Self-Development  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเน่ือง อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและ

การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ

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, 
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report writing and presentation, personality development for 

leadership 

   

**EN112300 กําลังวัสดุ 1 

Strength of Materials I 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN001100  

3(3-0-6) 

 หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธของความหนวยแรงและ

ความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพ แรงเฉือนและโมเมนตดัด 

หนวยแรงดัดและความหนวยแรงในคาน การโกงของคาน หนวยแรงบิด 

หนวยแรงระนาบ และความเครียดระนาบ  หนวยแรงรวมและหนวย

แรงหลัก วงกลมโมรสําหรับหนวยแรงระนาบ การโกงเดาะของเสา 

ทฤษฎีการวิบัติ 

Stresses and strain, relation between stress and strain, 

mechanical properties of materials, shear and bending 

moment diagrams, bending and shear stresses in beams, 

deflection of beams, torsional stresses, plane stress and 

plane strain, combined stresses and principal stresses, Mohr’s 

circle for plane stresses, buckling of columns, theories of 

failure 

 

 

**EN112600 กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN001200  

3(3-0-6) 

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย สมการโมเมนตัมและสมการ

พลังงาน สมการความตอเน่ืองและสมการการเคลื่อนท่ี ความคลายคลึง

และการวิเคราะหมิติ การไหลท่ีอัดตัวไมไดแบบคงตัว 

Properties of fluids, fluid static, momentum and energy 

equations, equation of continuity and motion, similitude and 

dimensional analysis, steady incompressible flow 
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**EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics Laboratory 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN112600  

1(0-3-2) 

 คุณสมบัติพ้ืนฐานของของไหล จุดศูนยกลางของความดัน จุดศูนย

เสถียร แรงท่ีลําของไหลกระทําตอแผนระนาบ แรงที่ลําของไหลกระทํา

ตอวัตถุรูปถวย มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม การไหลขาม

ฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา การไหลขามฝายสันคมรูปสามเหล่ียม การ

ทดลองของเรยโนลด การสูญเสียพลังงานของการไหลในทอ และการ

สญูเสียพลังงานของการไหลผานอุปกรณทอ 

Basic properties of fluid, center of pressure, metacentre, 

impact of jet on plate, impact of jet on cup, venturi meter, 

flow through orifice, flow over V- notch weir, flow over 

rectangular sharp-crested weir, Reynolds’ experiment, friction 

loss along pipe and friction loss through pipe fittings 

 

   

**EN112400 การสํารวจ 

Surveying 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนในงานสํารวจ งานสนามข้ันพ้ืนฐาน การทําระดับ 

หลักและการประยุกต ใชกลองทีโอโดไลทและกลองสํารวจแบบ

ประมวลผล ระยะทางและการวัดทิศทาง คาคลาดเคลื่อนในงานรังวัด 

คาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได การแกไขขอมูล โครงขายสามเหลี่ยม การ

หาอาซิมัธอยางละเอียด วงรอบอยางละเอียดและการปรับแก ระบบ

พิกัดระนาบ การทําระดับอยางละเอียด สเตเดีย การสํารวจภูมิประเทศ 

การเขียนแผนที่ 

Introduction to surveying work, basic field works, 

leveling, principles and applications of theodolites and total 

station, distance and direction measurements, errors in 

surveying, acceptable error, data correction, triangulation, 

precise determination of azimuth, precise traverse and 

adjustments, plane coordinate system, precise leveling, 

stadia, topographic survey, map plotting  
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**EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 

Surveying Laboratory 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN112400  

1(0-3-2) 

 การใชสมุดสนาม เลขนัยสําคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับ

กาว การทําแผนที่ทางราบดวยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกลองระดับ

โดยวิธี 2 หมุด การหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและ

ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมด่ิงดวยกลองสํารวจแบบประมวลผล 

การทําวงรอบโดยใชกลองสํารวจแบบประมวลผล การวางหมุดควบคุม

ดวยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุดควบคุมดวยวิธีเล็งสกัดยอน การหา

อาซมิุทอยางละเอียดดวยจีเอ็นเอสเอส การทําแผนท่ีภูมิประเทศโดยสเต

เดีย การทําแผนท่ีภูมิประเทศโดยใชกลองสํารวจแบบประมวลผล 

A use of surveying field books, significant figures, 

measurement of distance by pacing, planimetric mapping by 

tapes, checking a level by two-peg test,  differential leveling, 

profile and cross section leveling, measurement of horizontal 

and vertical angles by theodolite, traversing using total 

station, control point by intersection method, control point 

by resection method, determination of precise azimuth by 

Global Navigation Satellite System ( GNSS) , topographic 

mapping by stadia, topographic mapping using Total Station 

 

   

**EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 

Engineering Geology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แผนดินไหว ธรณีกาล แรและ

หิน การผุพังและกัดกรอนของดิน การเคลื่อนท่ีของมวล การปรับปรุง

เชิงลาด นํ้าบาดาล ธรณีโครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา การสํารวจสถานที่

กอสราง 

The earth, plate tectonic, earthquake, geological time, 

minerals and rocks, weathering and erosion, soil formation, 

mass movement, slope stabilization, groundwater, structural 

geology, geological map, site investigation 

 

   



มคอ. 2 

 - 35 -  

**EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 

Structural Theory 

เงื่อนไขของรายวิชา : EN112300  

3(3-0-6) 

 แนะนําการวิเคราะหโครงสราง เสถียรภาพและดีเทอรมิเนซีของ

โครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดีเทอรมิเนท 

สถิตศาสตรโดยวิธีกราฟ เสนอิทธิพลของโครงสรางดีเทอรมิเนท การหา

การเสียรูปของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธีโมเมนตพื้นที่ วิธีคานคอนจู

เกต วิธีงานสมมติ และทฤษฎีพลังงาน 

Introduction to structural analysis, stability and 

determinacy, reactions, shear and moments in statically 

determinate structures, graphic statics, influence lines of 

determinate structures, deflections of determinate structures 

by methods of moment- area, conjugate beam, virtual work, 

energy theorem 

 

   

**EN113201 ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN112300 และ EN112600  

3(3-0-6) 

 กําเนิดดิน คุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานและการจําแนกประเภทของดิน 

การบดอัดดิน คาความซึมผานและปญหาการไหลซึมของนํ้าผานดิน 

หลักการความเคนประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเคน การ

ทรุดตัวของดิน กําลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีหนวยแรงในมวลดิน 

เสถียรภาพเชิงลาด กําลงัรับน้ําหนักของดนิ 

Soil formation of soil, index properties and classification 

of soil, compaction, permeability of soil and seepage 

problems, principle of effective stresses within soil mass, 

stress distribution, compressibility of soil, shear strength of 

soil, earth pressure theory, slope stability, bearing capacity 
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**EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics Laboratory 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN113201  

1(0-3-2) 

 การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางดิน การหาคาความช้ืนใน

ดิน การหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดของเม็ด

ดินโดยวิธีรอนผานตะแกรง การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยวิธีตกตะกอน 

พิกัดอัตเทอรเบอรก การทดสอบความซึมไดของน้ําใน ดิน การทดสอบ

หากําลังเฉือนโดยตรง การทดสอบหากําลังอัดแบบไมถูกจํากัด การ

ทดสอบหากําลังแบบสามแกน การทดสอบการอัดตัวในทิศทางเดียว 

การบดอัดดิน และการทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม 

Introduction to methods of sampling and sample 

preparation, soil moisture content, specific gravity of soil 

solids, sieve analysis, hydrometer analysis, atterberg limits, 

permeability test, direct shear test, unconfined compression 

test, triaxial compression test, one dimensional consolidation 

test, compaction test, field density test 

 

   

**EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN112300  

3(3-0-6) 

 พฤติกรรมพ้ืนฐานและคุณสมบัติเบ้ืองตน การตรวจสอบและ

ทดสอบวัสดุวิศวกรรมตาง ๆ ไดแก เหล็กและเหล็กเสน ไม ปูนซีเมนต 

มวลรวม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัวแลว  วัสดุการทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ 

Fundamental behaviors and properties, introduction to 

inspection and testing of various civil engineering materials, 

steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, 

mix design fresh and hardened concrete, highway materials, 

and others civil engineering materials 
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**EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Materials Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN113320  

1(0-3-2) 

 การทดสอบสารอินทรียในทรายสําหรับคอนกรีต คาทรายสมมูลย

ของดินและมวลรวมละเอียด การพองตัวของทราย การทดสอบความ

ตานทานการสึกกรอนของมวลรวมหยาบขนาดเ ล็กโดยเครื่ อง

ลอสแอนเจลิส การทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบและ

ละเอียดโดยตะแกรง การทดสอบหนวยน้ําหนักของมวลรวม การ

ทดสอบความถวงจําเพาะและความดูดซึมของมวลรวมหยาบและ

ละเอียด การทดสอบคอนกรีตสด การทดสอบความขนเหลวและ

ความสามารถทํางานไดของคอนกรีต การทดสอบความขนเหลวปกติ

และเวลาการกอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก การทดสอบกําลังอัด กําลัง

ดึงแยกและกําลังดัดของคอนกรีต การทดสอบกําลังอัดและดัดของไม 

การทดสอบความแข็งของไม การทดสอบกําลังดึง กําลังฉีกแตก และ

กําลังเฉือนของไม การทดสอบกําลังดึงของเหล็กและอลูมิเนียม การ

ทดสอบแรงบิดของเหล็กกลา เหล็กหลอ และทองเหลือง 

Test for original impurities in sand, sand equivalent value 
and bulking of sand, test for batching, mixing and casting of 
concrete, test for resistance to abrasions by using the Los 
Angeles machine, test for sieve analysis of fine and coarse 
aggregates, test for unit weight of an aggregate, test for 
specific gravity and absorption of aggregates, tests of fresh 
concrete, test for consistency and workability of fresh 
concrete, test for normal consistency and time of setting of 
hydraulic cement, test for compressive, splitting tensile and 
flexural strength of concrete , test for compressive and 
flexural strength of timber, test for hardness of timber, test 
for cleavage, tensile and shear strength of timber, test for 
tensile strength of steel and aluminum, test for torsion 
strength of steel, cast iron and brass 

 

   

**EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design & Practice 

เง่ือนไขของรายวิชา    :  EN112302  

4(3-3-8) 

 พฤติกรรมมูลฐานในเรื่องแรงตามแนวแกน แรงโกงดัน แรงบิด แรง

เฉือน แรงยึดเหนี่ยว และอันตรกิริยาระหวางแรงเหลานี้ ช้ินสวนและ
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การหาโหลด การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยหนวยแรง

ใชงานและวิธีกําลัง เพ่ือวิเคราะหและออกแบบคาน พ้ืนทางเดียว พ้ืน

สองทาง พื้นไรคาน บันได เสา และฐากราก รับน้ําหนักตรงศูนยและ

เย้ืองศูนย การฝกปฏิบัติออกแบบ 

Concrete and reinforcement, fundamental behavior in 

axial load, flexure, torsion, shear, bond and combined 

actions, design of reinforced concrete structural components 

by working stress and strength design methods, design 

practice 

   

**EN113602 อุทกวิทยา 

Hydrology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN112600  

3(3-0-6) 

 วัฏจักรทางอุทกวิทยา งบน้ํา และการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝน 

การสูญหายทางอุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึม น้ําใต

ดิน การไหลในลําน้ํ าการวิเคราะหชลภาพ เอกชลภาพและการ

ประยุกตใชงาน การคํานวณหาการไหลสูงสุดจากพ้ืนที่รับน้ํา การ

ประมาณการปริมาณนํ้าทา การคํานวณการหลากของน้ํา การทํานาย

ทางอุทกวิทยา การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบทางชลศาสตร 

การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา 

Hydrologic cycle, water budget, rain and rainfall data 

analysis, hydrologic abstractions, evaporation and 

evapotranspiration, infiltration, groundwater, stream flow, 

hydrograph analysis, unit hydrograph and its application, 

flood peak calculation, runoff estimation, flow routing, 

hydrological forecasting, statistical analysis for hydraulic 

design, application of Hydrology 

 

   

**EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน 

Groundwater Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN113602  

3(3-0-6) 

 การเกิดของน้ําใตดิน การจําแนกประเภทและคุณสมบัติทาง

กายภาพของช้ันใหน้ํา การไหลของน้ําใตดิน การไหลแบบคงตัวและแบบ
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ไมคงตัวจากชั้นใหน้ําในลักษณะตางๆ เขาสูบอน้ํา หลักการของบอ

เสมือน การไหลของนํ้าใตดินที่มีช้ันนํ้าจืด-น้ําเค็ม การสํารวจน้ําใตดิน 

การสรางบอน้ําต้ืนและบอบาดาล การอัดเสริมน้ําใตดิน สุขาภิบาลของ

น้ําใตดิน การจัดการและการอนุรักษน้ําใตดิน การจําลองระบบของนํ้า

ใตดิน และการนําเสนอรายงานหัวขอพิเศษ 

Occurrence of groundwater, classification and physical 

properties of aquifers, groundwater flow, steady and 

unsteady flow from various conditions of aquifer to well, 

principle of image well, groundwater flow in aquifer with fresh 

water and salt water interface, groundwater explorations, 

shallow well and deep well construction, artificial recharge, 

groundwater sanitation, conservation and management of 

groundwater, groundwater system modeling, presentation of 

special topics report 

   

**EN114101 การบริหารงานกอสราง 

Construction Management 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN113304  

3(3-0-6) 

 ระบบสงมอบโครงการ องคกรของโครงการ การวางแผนโครงการ 

การวางผั งโครงการกอสราง  เทคโนโลยีการกอสรา งสมัย ใหม  

เครื่องจักรกลสําหรบังานกอสราง วิธีวิถีวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การ

วัดความกาวหนา ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบคุณภาพ  

Project delivery systems, project organization, project 

planning, site layout planning, modern construction 

technology, construction equipments, Critical Path Method 

( CPM) , resource management, progress measurement, 

construction safety, quality systems 
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**EN114207 โครงสรางดิน 

Earth Structures 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN113201 และ EN113202 และ  

EN113203  

3(3-0-6) 

 การใชดินเปนวัสดุกอสราง การบดอัดดินและคุณสมบัติตางๆ ของ

ดินที่บดอัด ปญหาเก่ียวกับการซึมของนํ้า การวิเคราะห เสถียรภาพของ

ผวิลาด การออกแบบและการกอสรางทํานบดิน และเข่ือนดิน 

Soil as construction materials, compaction and properties 

of compacted soils, seepage problems, slope stability 

analysis, design and construction of earth embankment and 

earth dam 

 

   

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC501006 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลั งไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสาม

เฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน อุปกรณสารก่ึง

ตัวนาํข้ันแนะนํา 

Analysis of voltage, current and power in direct current 

and alternating current circuits, transformers, introduction to 

electric machinery, generators, motors, concepts of three-

phase systems, methods of  power transmission, basic 

electrical measuring instruments, introduction to 

semiconductor devices 

 

   

**EN412500 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 
กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการ

ผลิต การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการเชื่อมประสาน  
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ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต  

เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

Introduction to manufacturing processes, theory and 

concept of manufacturing processes such as casting, forming, 

machining and welding, material and manufacturing 

processes relationships, fundamentals of manufacturing cost, 

modern technology in manufacturing processes 

    

**EN413400  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

 Engineering Economy 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลาและคา

เทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน การ

ประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อม

ราคา  ประมาณการผลภาษีเงนิได ความเส่ียงและความไมแนนอน 

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 

 

 

**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

Design of Engineering Experiments 

เงื่อนไขของรายวิชา : SC401207  

3(3-0-6) 

 

สถิติขั้นแนะนํา  การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา  

การทดลองท่ีมีปจจัยเชิงเดี่ยว   การออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ  จัตุรัส

ละตินและการออกแบบที่เก่ียวของ  การทดลองแบบแฟคตอเรียล  การ

ออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล  การถดถอยเชิงเสนและระเบียบวิธี

พ้ืนผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

Introduction to statistics, Introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and 
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related designs, factorial designs, fractional factorial designs, 

introduction to regression and response surface methodology 

   

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 

Thermodynamics I 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC501005 หรือ 315 111 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและกระบวนการของ

แกสอุดมคติ ไอน้ํา และสสารอ่ืนๆ งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของ

อุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคาร

โน พ้ืนฐานการถายโอนความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักร

กําลงั และวัฏจักรการทําความเย็น 

Thermodynamic concepts and definitions, properties and 

processes of ideal gas, steam and some other substances, 

work and energy, the first law of thermodynamics, the second 

law of thermodynamics, entropy, carnot cycle, basic heat 

transfer and energy conversion, power and refrigeration 

cycles 

 

   

**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 

Thermodynamics II 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN512300  

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหตามกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร สารผสมของแกส

อุดมคติ สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมี

และการเผาไหม การไหลแบบอัดตัวได กังหันไอน้ํา กังหันแรงดลและ

กังหันปฏิกิริยา  

Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal 

gases, gas- vapor mixtures and psychrometry, chemical 

reactions and combustion, compressible flow, steam turbine, 

impulse turbine and reaction turbine 
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**EN612001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry for Environmental Engineers 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC201005 และ SC201006 และ รายวิชารวม EN612 

002 

 หลักมูลของเคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดพื้นฐานเคมี

ทั่วไป ลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสียทางเคมีและกายภาพ เคมี

กายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย เทอรโมไดนามิกซ  

Fundamental of Chemistry for Environmental 

Engineering, basic concepts from general chemistry, chemical 

and physical characteristics of water and wastewater, physical 

chemistry, equilibrium chemistry, organic chemistry and 

thermodynamics 

 

 

**EN612002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN612001  

1(0-3-2) 

 หลักการการวิเคราะห วิธีการตรวจวิเคราะหและการประยุกตใช

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพสําคัญทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับขอมูลในงาน

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม การเก็บและรักษาตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะหน้ํา การตรวจวิเคราะหของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส  

Methods for determination and application of data to 

environmental engineering practice, sample collection and 

preservation, laboratory analysis of water, determinations of 

solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus 

 

   

**EN612003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology for Environmental Engineers 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หลักการชีววิทยา ระบบเก้ือกูลชีวิต ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติ

ของสารอินทรีย หลักการทางจุลชีววิทยา เอ็นไซม การเจริญเติบโต การ

ตาย การทําใหเกิดและใชพลังงานในระบบชีววิทยา การประเมิน

คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใช ดัชนีทางชีววิทยา จลนพลศาสตร และ
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บทบาทของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสีย ระบบนิเวศวิทยา หวงโซ

อาหาร การถายโอนพลังงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

Principle of biology, life support system, biochemical of 

cell and nature of organic matter, principle of microbiology, 

enzyme, growth, death, energy generation and utilization in 

biological system, environmental quality assessment by using 

biological indicator, kinetics and role of microorganism in 

wastewater treatment, ecological system, food chain, energy 

transfer, natural resources conservation 

   

**EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology Laboratory for Environmental Engineers 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN612003  

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา EN612003 

ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Laboratory to accompany the content in EN612003 

Biology for Environmental Engineers 

 

   

**EN612005 หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Operations 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN612001  

3(3-0-6) 

 การประยุกตหนวยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการบําบัดน้ําและน้ํา

เสีย มูลฐานทางจลนศาสตรและสมดุลเชิงมวล การสรางตะกอนและการ

จับกลุมตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรองโดยเม็ดตัวกลาง 

การกรองสุญญากาศ การเติมอากาศและการถายโอนมวล การดูดซับ 

กระบวนการเย่ือกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโมซีสผันกลับ การบําบัด

ดวยความรอน การใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 

Application of  physical unit operations in water and 

wastewater treatment, fundamental of kinetics and mass 

balance, coagulation and flocculation, sedimentation, 

floatation, granular- medium filtration, vacuum filtration, 

aeration and mass transfer, adsorption, membrane processes, 
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electrodialysis, reverse osmosis, heat treatment, 

centrifugation 

   

**EN613006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Processes 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN612003  

3(3-0-6) 

 หลักมูลของการวิเคราะหกระบวนการ   ลักษณะทางชลศาสตรของ

ถังปฏิกิริยาแบบแบตช แบบการไหลตามกัน และแบบไหลตอเน่ือง ถัง

ปฏิกิริยาแบบถังกวน การประยุกตหนวยกระบวนการทางเคมีและทาง

ชีวภาพในการบําบัดน้ําและน้ําเสีย การทําใหเปนกลาง การตกตะกอน

ไอออน การแลกเปล่ียนไอออน การฆาเช้ือโรคแบบใชสารเคมีและแบบ

แผรังสี กระบวนการสรางและสลายจุลชีพ จลนพลศาสตรของระบบ

ชีวเคมี แบบจําลองของถังปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบ

แขวนลอยและแบบเกาะติด 

Fundamentals of process analysis, hydraulic 

characteristics of reactor, batch, plug flow and continuous 

flow, stirred tank reactor, application of chemical and 

biological unit processes in water and wastewater treatment, 

neutralization, ion precipitation, ion exchange, disinfection, 

chemical disinfection, radiation, microbial metabolism, 

kinetics of biochemical system, modeling of biochemical 

reactors, suspended growth and attached growth systems 

 

   

**EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 

Water Supply Engineering and Design 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN612005  

4(3-3-7) 

 แหลงกําเนิดนํ้าเพ่ือการประปา มาตรฐานน้ําดื่ม ความตองการน้ํา 

การออกแบบองคประกอบสําหรับระบบประปา ระบบสงนํ้าดิบ ระบบ

การสูบน้ํา กระบวนการผลิตน้ําผิวดิน ไดแก การสรางตะกอน และการ

รวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆาเช้ือโรค กระบวนการผลิต

น้ําใตดิน  การกําจัดเหล็ก-แมงกานีส การกําจัดความกระดาง และระบบ

จายน้ํา 
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Water sources for water supply, drinking water standard, 

water demand, design of facilities for water supply system, 

transmission, pumping system, surface water treatment 

processes,  coagulation and flocculation, sedimentation, 

filtration, disinfection, groundwater treatment processes, 

ferro- manganese removal, hardness removal, distribution 

system 

   

**EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 

Solid Waste Management and Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN612005  

4(3-3-7) 

 นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหลงกําเนิด 

องคประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ แหลงกําเนิด 

และการเก็บรวบรวม การขนถายและการขนสง เทคโนโลยีในการแปร

รูป การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล การลดท่ีแหลงกําเนิดและนํา

กลับมาใชใหม การวางแผนระบบการจัดการขยะ 

Definition and development of solid waste management 

system, sources, composition, quantities and characteristics 

of solid waste, handling at source and collection, transfer and 

transportation, processing technologies, source reduction and 

recycling, sanitary landfill planning of solid waste 

management system 

 

   

**EN613403 การปองกนัมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามและหลักการของการปองกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณ

ในโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินการปองกันมลพิษ การลดท่ี

แหลง กํา เ นิด   การหมุนเ วียนกลับมาใช   การประเมินค า เ ชิง

เศรษฐศาสตร การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ดัชนีวัดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  การประยุกตการ

ปองกันมลพิษในอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา 
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Definitions and concept of pollution prevention, 

processes and equipments in industries, pollution prevention 

assessment, source reduction, recycling, economic 

evaluation, product life cycle assessment, design for 

environment ( eco- design) , environmental performance 

indicators, application of pollution prevention in industries, 

case study 

 

**EN613404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

Environmental Systems and Management 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามระบบส่ิงแวดลอมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา การประยุกตใชระบบการจัดการส่ิงแวดลอม การ

พัฒนานโยบายสิ่งแวดลอม การวิเคราะหประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม 

กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนงานการจัดการ

สิ่งแวดลอม การจัดโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ การนําแผน

ไปปฏิบัตแิละการประเมินผล การตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

Definition of environment system and management, 

introduction of environmental management standard, 

applications of environmental management system, 

development of environmental policy, analysis of 

environmental aspects, environmental laws and regulations, 

establishment of environmental management program, 

arrangement of organization and responsibility, 

implementation of environmental management program and 

evaluation, auditing of environmental management systems, 

case study 

 

 

**EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

Environmental Health and Safety Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและ

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน การประเมินความเสี่ยง 
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การจัดการอันตรายและการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมในสถานที่ทํางาน 

อุปกรณดานความปลอดภัย การวิเคราะหระบบความปลอดภัย และ

ระบบการปองกัน การจัดการดานความปลอดภัยและการจัดทําแผน

ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

Basic knowledge in occupational health and safety, law 

and environmental standard at work, risk assessment, hazard 

management and control of environmental pollutants at 

work place, safety equipment, safety system analysis and 

protection system, safety management, emergency response 

plan 

   

**EN613796 การฝกงาน 

Practical Training 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-1) 

ไมนับหนวยกิต 

 นักศึกษาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมทุกคน จะตองผานการฝกงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเก่ียวของกับ

สาขาวิชาชีพไมนอยกวา 30 วันทําการ  การฝกงานจะตองไดรับการ

อนุมัติจากกรรมการจัดหาฝกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร และ

นักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการฝกงาน ซึ่งจะไดคาคะแนนเปน 

S หรือ U 

Each student has to complete the practical training 

program of at least 30  working days at industrial plants or 

working units relating to environmental engineering field 

which would have to be approved by faculty practical 

training committee and students have to hand in their reports 

after the training which will be graded as S or U 

 

   

**EN614102 วิศวกรรมน้ําเสียและการออกแบบ 

Wastewater Engineering and Design 

4(3-3-7) 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN612005 และ EN613006  

 ลักษณะของนํ้าเสีย อัตราการไหลของนํ้าเสียและการวัด ระบบเก็บ

รวบรวมน้ําเสีย  การออกแบบทอน้ําเสียรวมและทอแยก  เครื่องสูบและ

สถานีสูบ วัตถุประสงคในการบําบัดน้ําเสีย และมาตรฐานน้ําท้ิง  การ
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บําบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองคประกอบสําหรับ

การบําบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆาเช้ือโรค การบําบัด และ

กําจัดสลัดจ 

Wastewater characteristic, wastewater flow rates and 

measurement, wastewater collection system, design of 

combined and separated sewers, pump and pumping 

stations, wastewater treatment objectives and effluent 

standards, physical chemical and biological treatment, design 

of facilities for physical chemical and biological treatment, 

disinfection, sludge treatment and disposal 

   

**EN614103 การจัดการคุณภาพนํ้า  

Water Quality Management  

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการคุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพนํ้า วิธีประเมิน

คุณภาพน้ํา ประเภทแหลงนํ้าและระบบนิเวศ แหลงกําเนิดลักษณะ

มลพิษ การตรวจติดตามคุณภาพน้ํา การจําลองแบบคณุภาพน้ํา 

Water quality management principle, water quality 

standards, methods of water quality assessment, types of 

water bodies and ecological system, sources and 

characteristics of pollutants, water quality monitoring, water 

quality modeling 

 

   

**EN614104 เทคโนโลยีน้ําเสียขั้นสูง 

Advanced Wastewater Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN613006  

3(3-0-6) 

 หลักการบําบัดน้ําเสียข้ันสูงและการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม การ

บําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาแบบเติมอากาศและไรอากาศ การกําจัดแร

ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบําบัดและตะกอนจาก

การบําบัดนํ้าเสีย การกรอง การตกตะกอนดวยสารเคมี การดูดซับ การ

แลกเปลี่ยนประจุ การฆาเช้ือโรค การกรองดวยเมมเบรน การนําน้ําเสีย

กลับมาใชใหม 
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Advance wastewater treatment and water reuse principle, 

aerobic biological treatment process, anaerobic biological 

treatment process, biological nitrogen & phosphorous 

removal, sludge treatment and disposal, filtration, chemical 

precipitation, adsorption process, ion exchange process, 

disinfection ( chlorine, UV, ozone) , membrane filtration for 

wastewater treatment, wastewater reclamation 

   

**EN614105 มลพิษนํ้าจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

Industrial Water Pollution and Control 

เง่ือนไขของรายวิชา  : EN613006  

3(3-0-6) 

 แหลงและลักษณะของน้ําเสียจากโรงงาน การสํารวจ และการ

วิเคราะหขอมูลน้ําเสียจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของการบําบัดนํ้าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษน้ําจากโรงงานจําเพาะ เชน 

อาหาร กระดาษ ปโตรเคมี โลหะ และโรงงานตนกําเนิดพลังงาน 

Sources and characteristics of industrial wastewater, 

industrial wastewater surveys and data analysis, industrial 

wastewater treatment technology, water pollution control in 

specific industries, food, paper, petro- chemical, metal, and 

power generation plant 

 

   

**EN614201 การควบคมุมลพิษอากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN112600  

4(3-3-7) 

 มลพิษทางอากาศข้ันแนะนํา ชนิดของมลสารและแหลงกําเนิด 

แนวคิดทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบ

ระบบระบายอากาศและทอ การควบคุมฝุนละอองที่ปลอยออก การ

ควบคุมการปลอยกาซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม การ

แพรกระจายของมลสารในบรรยากาศ 

Introduction to air pollution, types of pollutants and 

sources, engineering concepts in air pollution control, 

ventilation and duct design, control of particulate emissions, 

control of gaseous and  vapour emissions,  emission control 
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from combustion, pollutant atmospheric dispersion, effect on 

health and environment, sampling and analysis methods and 

laws and regulations 

 

**EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ   

Air Quality Management 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความรูหลักมูลดานคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การ

วัดและการเฝาระวังคุณภาพอากาศ ความรูพ้ืนฐานดานอุตุนิยมวิทยาท่ี

เก่ียวของกับมลพิษทางอากาศ การจําลองแบบและการทํานายมลพิษ

ทางอากาศ ปรัชญาในการควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตรการ

ควบคุมโดยใชการจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศ

ทางกฎหมาย  การควบคุมมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัด

องคกรสําหรับการจัดการคุณภาพอากาศ 

Fundamental knowledge of air quality, effects of air 

pollution, measurement and monitoring of air quality, basic 

meteorological knowledge relevant to air pollution, air 

pollution modeling and prediction, philosophy of air quality 

control, air quality management control strategy, regulatory 

control of air quality, engineering control of air pollution, 

organizations for air quality management 

 

   

**EN614203 การควบคมุมลพิษเสียงและการสั่น 

Noise Pollution and Vibration Control 

เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

 เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที่มีตอมนุษย การ

วิเคราะหเสียงและการวัดเสียง การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมการ

สั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการกอสราง เสียงรบกวนจาก

อากาศยานและทาอากาศยาน เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวง

และทางรถไฟ  การควบคุมเสียงรบกวนทางกฎหมาย 

Sound and noise, effects of noise on human, analysis of 

sound and measurement, noise control, vibration control, 
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industrial and construction noise, aircraft and airport noise, 

highway and rail traffic noise, regulatory control of noise 

 

**EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

Environmental Impact Assessment 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามสิ่งแวดลอมและผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักการจัดการ

สิ่งแวดลอม วิธีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม ลักษณะของ

องคประกอบส่ิงแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ การทํานายและประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิต มาตรการปองกันและแกไข 

แผนติดตามตรวจสอบ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการ 

Definition of environment and environmental impact, 

principle of environmental management, methodology of 

environmental impact,  description of environmental setting,  

prediction and assessment of impacts on physical resource, 

biological resource, human use value and quality of life 

value, prevention and mitigation measures, monitoring plan,  

case studies of environmental impact assessment project 

 

   

**EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

Building Sanitation and Design 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

4(3-3-7) 

 หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและขอบังคับ การออกแบบ

ระบบทอน้ําประปา ระบบทอน้ํารอน ระบบทอระบายน้ําและทอระบาย

อากาศ ระบบปองกันอัคคีภัย   ระบบระบายนํ้าฝน การบําบัดนํ้าเสีย 

และการกําจัดขยะในอาคาร 

Fundamentals of building sanitation, law and regulations, 

design of cold water supply system, hot water supply system, 

drainage and vent system, fire protection, site drainage, 

wastewater treatment and solid waste management in 

building 
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**EN614502 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยาม แหลงกําเนิด ความเปนพิษ ขอบังคับ ของเสียอันตราย การ

ชักตัวอยางและการวิเคราะห  การประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บและ

การขนสง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบําบัด 

กําจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบําบัดทางกายภาพ การกรอง  

การคัดแยก  การบําบัดทางเคมี การออกซิเดช่ัน  รีดักช่ัน  การทําให

เปนของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ

บําบัดทางชีวภาพ กระบวนการใชออกซิจนและไมใชออกซิเจน การใช

ซ้ําและการหมุนเวียนกลับมาใช  การกําจัดดวยการฝงกลบแบบ

ปลอดภัย  การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอนดวยของเสียอันตราย 

Definition, source, toxicology, regulations of hazardous 

waste, sampling and analysis,  risk assessment, handling and 

transportation, hazardous waste minimization, treatment 

disposal and recycle technology for hazardous waste, 

physical treatment, filtration, separation, chemical treatment, 

oxidation, reduction, solidification and stabilization, 

precipitation, extraction, incineration, biological treatment, 

aerobic and anaerobic processes, secure landfill disposal, site 

remediation 

 

   

**EN614503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Computer Application in Environmental Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ระบบคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา ภาษาคอมพิวเตอร  โปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีใชในงานวิศวกรรม โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม และโปรแกรมจําลองทางสิ่งแวดลอม 

Introduction to computer system, computer languages, 

engineering computer programs, environmental engineering 

program and environmental modeling program 
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**EN614504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

เง่ือนไขของรายวชิา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 สิ่งแวดลอมและพลังงานข้ันแนะนํา  ปรากฏการณภาวะเรือน

กระจก ภาวะแทจริงและการคาดการณ วัฏจักรคารบอน   พลังงานที่

สามารถนํากลับมาใชไดอีก   ชีวมวลสําหรับพลังงานและสิ่งแวดลอม 

Introduction to environment and energy, greenhouse 

effect, actual conditions and prospect, carbon cycle, 

renewable energy, biomass for energy and environment 

 

   

**EN614505 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biotechnology for Environmental Engineers 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN612004  

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันแนะนํา จุลชีววิทยา เมแทบอลิซึมของจุลชีพ 

เอนไซมและจลนศาสตรของเอนไซม จลนศาสตรของการเจริญเติบโต 

การเปล่ียนภาวะทางชีวภาพและการยอยสลายทางชีวภาพ ปฏิกรณ

ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและการควบคุมมลพิษ เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีท่ีย่ังยืน 

Introduction to biotechnology, microbiology, metabolism 

of microorganism, enzymes and enzyme kinetics, growth 

kinetics, biotransformations and biodegradations, bioreactors, 

biotechnology and pollution control, biofuels, biotechnology 

and sustainable technology 

 

   

*EN614506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) 

 Production Process of Industries for Environmental Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 หลักมูลของวิศวกรรมกระบวนการ ระบบควบคุมกระบวนการ

ผลิต การประยุกตใชวิศวกรรมกระบวนการในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

กระบวนการผลิตผลิตภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร 
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อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมการผลิตไบ

โอดีเซล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เปนตน  

Fundamental of process engineering, piping and 

instrumentation diagram ( P&ID) , introduction of production 

process control system, application of process engineering in 

environmental engineering, industrial production process 

petroleum industries, crude oil and natural gas, 

petrochemical industries, food industries, paper industries, 

cement industries, biodiesel production, ethanol production  

 

**EN614774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Special Topics in Environmental Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หัวขอพิเศษครอบคลุมเนื้อหาซ่ึงควรแกการสนใจตามวิวัฒนาการ

ของเทคโนโลยีปจจุบัน  หัวขออาจเปลี่ยนแปลงในแตละภาคการศึกษา

เพ่ือถายทอดความรูท่ีทันเหตุการณแกนักศึกษา 

Special topics cover current interest and/ or new 

technology.  Topics selected may be changed in each new 

academic semester to teach student up-to-date topics 

 

   

**EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Cooperative Education in Environmental Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่

ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 

สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in the area of 

environmental engineering.  Fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/ her 

advisors at least 16 weeks. Job description must be different 
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from that of normal practical training or visiting.  Student 

required to write a technical report and assessed by subject 

committee. 

   

**EN614998 การเตรียมโครงการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Pre-project 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

โครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงานและขั้นตอน

ดําเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ การเขียนรายงาน นําเสนอ

โครงการและสอบปากเปลา 

Select project topic that approved by the supervisor, 

study of methodology, objectives, work plan and procedure, 

literature review, writing report, project presentation and oral 

exam 

 

   

**EN614999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Project 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN614998  

2(0-6-3) 

 นักศึกษาจะตองดําเนินโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ตอจากการ

เตรียมงานโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ในช้ันสุดทายจะตองจัดทํา

และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their works from pre- project 

study in environmental engineering topics, finally have to 

submit final report and give project presentation 

 

   

**SC201005 เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 
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และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 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 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 หรือ 

SC201008 

 ปฏิบัติการ เ ก่ียวกับ เนื้ อหาใน วิชา SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก เทคนิคพื้นฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ 

การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกสเพ่ือ

หานํ้าหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนักโมเลกุล

ของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง 

อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของ

ไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลาย

เบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

 

 The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, SC201007, SC201008, 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 
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**SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 

Calculus for Engineering I 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความ

ตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว

และการประยุกตพิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร

ปริพันธข้ันแนะนํา 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 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 

Calculus for Engineering II 

เง่ือนไขของรายวิชา  :   SC401206 

3(3-0-6) 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดบัและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

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 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 

Calculus for Engineering III 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC401207 

3(3-0-6) 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของ
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ฟงกชันหลายตัวแปร  ปริพันธหลายช้ัน  ระบบพิกัดและการหาปริพันธ

ในระบบตาง ๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว 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 

Differential Equations for Engineers 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC401207 

1(0-3-2) 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการ

เชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มี

สัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบ้ืองตน 

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 

General Physics Laboratory I 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยาง

งาย เคร่ืองช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช

กฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเสน 

การส่ันพองในทออากาศ การทดลองของเมลด  
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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 

General Physics Laboratory II 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน วีทสโตนบริดจ 

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การ

หาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหา

คาดัชนหีักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent  

galvanometer, RC- circuit, multimeter, oscilloscope, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

spherical mirrors, determine the focal lengths of the concave 

and convex lenses, determine of the refractive  index of 

liquid by using a convex lens and a plane mirror, 

spectrometer and Newton’s rings 

 

   

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 

Fundamentals of Physics I 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคล่ือนที่ การคง

ตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต การ

เคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 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 
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**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 

Fundamentals of Physics II 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทาง

แมเหลก็ สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่

ข้ึนตอเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนท่ีแบบคล่ืน คล่ืน

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน โครงสรางอะตอม 

นิวเคลียสและรังสฟีสิกสเบื้องตน  

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 

 

 

 

 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางภิญญฑิตา  มุงการดี 3-10050-0083-53-7 

 

 

รองศาสตราจารย Ph.D. (Environmental 

Engineering)  

M.Sc. (Environmental 

Engineering) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

2 นางสาวกัลยกร ขวัญมา 3-47990-0091-97-4 

 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental 

Management) 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

3 นายพนมชัย  วีระยุทธศลิป 3-40990-0654-38-7 ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นางสุมนา ราษฎรภักดี 

  

3-41990-0179-62-6 ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

5 นายอาวุธ  ย้ิมแต 

 

3-40990-0653-94-8 ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

6 นางไปรยา  เฉยไสย 3-10080-0482-74-7 ผูชวยศาสตราจารย Dr. Eng. (Energy & 
Environmental 
Engineering) M.Eng. 
(Environmental 
Engineering) 
B.Eng. (Environmental 
Engineering) 

7 นายชัชวาล  อัยยาธิติ 

 

3-34160-1160-27-7 อาจารย Dr.–Ing. (Environmental 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

8 นายธัญลักษณ ราษฎรภักดี 3-40990-1155-91-7 อาจารย Ph.D. (Civil Engineering) 

M.Sc. (Environmental 

Management) 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

 

9 นางสาวปณิธาน จูฑาพร 3-90980-0879-41-9 อาจารย Ph.D. (Environmental 

Science and Engineering) 

M.Sc. (Environmental 

Science) 

B.Sc. (Environmental 

Science) 

 

10 นายวิษณุ แทนบุญชวย 5-1017-99057-42-9 อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

11 นายสุรพล ผดุงทน 3-1415-00206-95-8 อาจารย Ph.D. (Environmental 

Engineering) 

M.S. (Environmental 

Engineering) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรอนามัย

ส่ิงแวดลอม) 

12 นายรัฐบาล  ขันธโพธิ์นอย 1-3111-00084-53-9 อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 

3.2.2 อาจารยพิเศษ  

          อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชิญอาจารย

พิเศษมาสอนตามความจําเปน 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

ฝกปฏิบัติงานฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการฝกงานน้ัน

นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานท่ีภาควิชาฯ 

เห็นชอบ และตองนําเสนอรายงานการฝกงานดวย สวนสหกิจศึกษาน้ันนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวย

ความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ี

ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตอง

แตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวสิ่งแวดลอม ในหนวยงานของรัฐบาล

และ/หรือเอกชน 

4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คณุธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางาน

เปนทีม 

4.2 ชวงเวลา 

4.2.1 สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน 

ฝกปฏิบัตกิารในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปท่ี 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ ระยะเวลารวม 240 ช่ัวโมง 
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4.2.2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

ฝกปฏิบัตกิารในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะ

กําหนด) 

5. ขอกาํหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การวางแผน

โครงการ วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยนักศึกษา

จะตองสงรายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลา หลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาค

การศึกษานั้น ซ่ึงนักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงงานนั้น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.1.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวสิ่งแวดลอม ในหนวยงานของรัฐบาล

และ/หรือเอกชน 

5.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอส่ือสาร 

5.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง 

องคกร และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้ง

การทํางานเปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 

5.3.1 การเตรียมโครงการดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ภาคการศึกษา 1 ช้ันปที่ 4 (สาํหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.3.2 โครงการดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ภาคการศึกษา 2 ช้ันปที่ 4 (สําหรับนกัศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมท้ังส้ิน 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 

5.4.2 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 คณะประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของรายวิชา 

5.5.2 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

5.5.3 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการ

นําเสนอ 
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5.5.4 คณะฯแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

5.5.5 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม

และกรรมการ ทาํหนาประเมินโครงการ วาความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

 1. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ส ง เส ริ มทั กษะการฟ ง  พู ด  อ าน  และ เ ขี ยน

ภาษาอังกฤษโดยการใชตําราภาษาอังกฤษในการ

เรยีนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและ

นําเสนอรายวิชาสัมมนา ฝกงานใหนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ 

 2.  ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส ง เสริมใหมี การใช เทคโนโล ยีสารสนเทศใน

กระบวนการเรียนรูและปฏิบัติงาน เชน การใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบ

อินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ 

(Journal Link & VLS) 

3. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมี

วินัย 

จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 

4.  ดานบุคลิกภาพ จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ 

5.  ดานจริยธรรม และคณุธรรม จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรม การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวของกับ

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การประกอบ

วิชาชีพที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม 

6. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจรงิ การเรียนการสอนมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจในเชิงลึก  สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน

และนําไปประยุกตใชงานในภาคอุตสาหกรรมได

จริงในเชิงปฏิบัติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคม

ของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบคณุธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมนิผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมนิพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมนิคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

สาขาวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรราการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการพัฒนาใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 
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(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาขิงตน และประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ของบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปล่ียนแปลง

ตามสถานการณ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมนิคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจิตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมนิผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมนิผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมนิคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.4 ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1 ) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ

ตางๆ 

(2) สามารถส่ือสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาไทยและภาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมนิผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) ประเมนิผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมนิผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมนิคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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(1)  มี ทักษะในการ ใช กระบวนการทาง วิทยาศาสตรหรือคณิตสาสตร หรื อ

กระบวนการวิจัยหรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาใน

ชวิีตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือปะโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในหารส่ือสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคาํนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป (หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพื้นฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวด

ท่ี 7 ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทาง

วิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

   

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวด

ท่ี 8  ขอ 29  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรอืระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

3.4 มผีลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 การใหอนุปริญญา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีสมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

3.5.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาหรือ

อนุปรญิญา 

3.5.2  ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

3.5.3  ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม ไมถึง 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมี

ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการ

เรยีนการสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึง

หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี

เล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการ

เรยีนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผดิชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 
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หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งตองทาํหนาท่ีดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 ครั้งหรือ

มากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพื่อควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการ

เรยีนการสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพ่ือทําหนาที่จัดทํา มคอ. 3 มคอ.5 และมคอ. 7 เพ่ือ

วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปน

ขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

 

3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับทั้งดานปริมาณ

และคณุภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพื่อใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ี

จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสตูรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) 

เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากน้ียังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ซ่ึงจะคอยช้ีแนะ
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กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจาก

ผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะและ

ศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและ

ประเมินผลกิจกรรม 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 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ ละ

สงเรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑ

ของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน โดย

ประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 

 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยท่ีเหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการ

เรยีนการสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละ

ภาคการศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอน

เม่ือส้ินสดุแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาท่ี

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ

และครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

สถานท่ี 

สถานท่ีเรียนประกอบดวยอาคาร  3  ชั้น  1  หลัง ซึ่งมี 

          ช้ันที่ 1  ประกอบดวย 

-   หองเตรียมเครื่องมือและอาหารสําหรับปฏิบัติการชีววิทยา  กวาง  7  เมตร  

ยาว 8 เมตร พื้นท่ี 56 ตารางเมตร 
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-   หองปฏิบัติการชีววิทยาของสิ่งแวดลอม กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร พ้ืนที่ 84 

ตารางเมตร 

-   หองเตรียมงานวิจัย  กวาง 7 เมตร ยาว 4 เมตร พื้นท่ี 28 ตารางเมตร 

-   หองปฏิบัติการสําหรับหนวยกระบวนการ (Unit Operation) กวาง 7 เมตร 

ยาว 8 เมตร พื้นท่ี  56 ตารางเมตร 

-   หองสมุด กวาง 8 เมตร ยาว 9 เมตร พื้นที่ 72 ตารางเมตร 

-   หองเก็บวัสดุ อุปกรณ  กวาง 7 เมตร  ยาว 8 เมตร พื้นท่ี 56 ตารางเมตร 

  ช้ันท่ี 2  ประกอบดวย 

-   หองปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือโชควัฒนา  กวาง 8 เมตร ยาว 16 เมตร 

พ้ืนท่ี 128 ตารางเมตร 

-   หองคอมพิวเตอร กวาง 8 เมตร ยาว 9 เมตร พ้ืนท่ี 72 ตารางเมตร 

-   หองเรียน ขนาดหองกวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร พ้ืนท่ี 70 ตารางเมตร จํานวน 

3 หอง 

  ช้ันท่ี 3 ประกอบดวย 

-   หองปฏิบัติการกลาง กวาง 7 เมตร ยาว 26 เมตร พ้ืนท่ี 182 ตารางเมตร 

-   หองเรียนปฏิบัติการ กวาง 7 เมตร ยาว 13 เมตร พื้นท่ี 91 ตารางเมตร 

-   หองปฏิบัติการสําหรับงานโครงการนักศึกษาและวิทยานิพนธ กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร พื้นท่ี 84 ตารางเมตร 

-   หองปฏิบัติการวิจัยดานสารอันตราย กวาง 7 เมตร ยาว 4 เมตร พ้ืนท่ี 28 

ตารางเมตร 

 

 อุปกรณการสอน 

  อุปกรณปฏิบัติการ 

 -  กลองจุลทรรศน    16 ตัว 

 - เครื่องช่ัง  12 เครื่อง 

 -  เครื่องกวนหาปริมาณสารเคมี Jar test  2 เครื่อง 

 -  เครือ่งผสมสารในหลอดทดลอง  2 เครื่อง 

 -  ปมดดูอากาศพรอมเครื่องกรอง    2 เครื่อง 

 -  ปมดดูสุญญากาศ    10 เครื่อง 

 -  ปมแบบเพอรริสตาลติก  16 เครื่อง 

 -  ปมดดูตัวอยางอากาศ  2 เครื่อง 

 -  ปมเคมี    2 เครื่อง 

 -  ปมไดอะแฟรม    1 เครื่อง 
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 -  เครือ่งวัดความเปนกรด-ดาง    8 เครื่อง 

 -  เครื่องวัดความขุน  4 เครื่อง 

 -  เครื่องวัดการนําไฟฟา  3 เครื่อง 

 -  เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง  5 เครื่อง 

 -  เครื่องวัดอัตราการไหล  6 เครื่อง 

 -  ตูบมเช้ือจุลินทรีย    7 ตู 

 -  ตูบีโอดี  2 ตู 

 -  ตูเย็นและตูแชเย็น    4 ตู 

 -  ตูดูดความช้ืน  3 ตู 

 -  ตูอบ  4 ตู 

 -  เตาเผาอุณหภูมิสงู  3 เครื่อง 

 -  เครื่องอังนํ้าและอางควบคุมอุณหภูมิ  8 เครื่อง 

 -  เครื่องกวนดวยแมเหล็ก และแผนรอน  19 เครื่อง 

 -  เตาหลุมวิเคราะหซีโอดี    5 เครื่อง 

 -  เครื่อง Anaerobic Digester    1 เครื่อง 

 -  เครื่อง Ultra Pure Water  Still    1 เครื่อง 

 -  ชดุวิเคราะหตัวอยางและยอยสลายไนโตรเจน   1 ชุด 

 -  เครื่องยอยสลายตัวอยางวิเคราะหซีโอดี    1 เครื่อง 

 -  ชุดอุปกรณหนวยบําบัดน้ําเสยี    1 ชุด 

 -  ชุดเครื่องวัดเสียง  1 ชุด 

 -  เครื่องวัดควันดํา และเครื่องวัดไฮโดรคารบอน อยางละ   1 เครื่อง 

 -  เครื่องแกสโครมาโตกราฟ    3 เครื่อง 

 -  เคร่ืองโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง    1 เครื่อง 

 - เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer   2 เครื่อง 

 -  เครื่อง Ion Chromatograph    2 เครื่อง 

 - เครื่อง Spectrophotometer รุน PC control   1 เครื่อง 

 - เครื่อง  Mercury Analyzer    1 เครื่อง 

 - เครื่อง Bomb Calorimeter    1 เครื่อง 

 - เครื่องอินดิวสคับเปลพลาสมา (ICP-AES)    1   เครื่อง 

 - เครื่องฟูเรียรทรานฟอรม (FT-IR)  1 เครื่อง 

 - เครื่องวิเคราะหปริมาณอินทรียคารบอนรวม (TOC)   1 เครื่อง 

 - ชุดเครื่องมือและอุปกรณสําหรับเก็บน้ําตัวอยาง และ

วิเคราะหน้ําภาคสนาม 

1 ชดุ 
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 - อุปกรณจําเปนตาง ๆ สาํหรับหองปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 

เชน เคร่ืองกล่ัน เครื่องวัดสี  เครื่องวัดความขุน  เครื่องวัด

การตกตะกอน ฯลฯ อยางละ 

2 เครื่อง 

 - ชุดเคร่ืองเฟอรเมนเตอรขนาด  5  และ 10  ลิตร เพ่ือเปน

แบบจําลองในการศึกษาการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

ทางชีววิทยา 

  

 อุปกรณการเรียน  การสอน    

 - เกาอ้ีฟงคําบรรยาย            160 ตวั 

 - ไมโครคอมพิวเตอร               6 เครื่อง 

 - เครื่องฉายภาพขามศรีษะ      1 เครื่อง 

 - เครื่องฉายภาพทึบ                1 เครื่อง 

 -  เครื่องฉายภาพดวยสัญญาณดิจิตอล   

 

 5 เครื่อง 

  อปุกรณการสอนท่ีตองการเพิ่ม 

   ไมม ี

 หองสมุด 

  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เก่ียวของกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 561 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 159 รายการ 

วารสาร 

ภาษาไทย จํานวน 22 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 10 รายการ 

โสตทัศนวัสด ุ

วีดทิัศน จํานวน 1 รายการ 

   สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลที่ใหรายการอางอิง

และสาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 

         ซีดี-รอม ไดแก 

                1)    AGRICOLA 

                    2)    CAB Abstract   
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                  3)    COMPENDEX       

        4)    Dissertation Abstracts Ondisc  

     5) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

ระบบออนไลน ไดแก 

1)  IEEE/IEE Electronic Library Online 

2)  EI Compendex 

3) Sci Finder 

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม  (Full Text Database) คือฐานขอมูลที่ ให

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็มของวารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) ไดแก  

          วารสาร ไดแก 

                1)    ProQuest Digital Dissertations 

     2) net Library (E-Book) 

     3) Kluwer online (E-Book) 

     4) Science Direct 

     5) H.W. Wilson Omni File: Full Text Select 

     6) H.W. Wilson 

     7) Blackwell Synergy 

     8) Cambridge Journal Online 

    หนังสือ ไดแก 

1)    Grolier Online 

ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ

ฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน  

1)    ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic 

Database) 

2)  ฐานขอมูลสาระสัง เขปวิทยานิพนธ  (Thesis Abstracts 

Database) 

3 )   ฐ านข อมู ลหน าส าร บัญวาร สา ร  (Current Contents 

Database) 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1)   ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีตองการเพ่ิมเติม  

 2)   เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  

 3)   เสนอของบประมาณสนับสนุน  

 4)   ดําเนนิการจัดซ้ือ 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอใจของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการ

ดังนี้นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําช้ัน คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตาง ๆ และพิจารณาใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมิน

ประจําป (เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 

 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ

คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวง

ของการเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/

งาย เปนตน 
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2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทาํงาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคณุภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวด ท่ี 

7 ขอ 7) 

 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศกึษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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(Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 
ดานทักษะ 
ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
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 
                

000 156 พหุวัฒนธรรม                 

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 
                

EN003102 การเตรียม

ความพรอมในการทํางาน

และการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิต-วิทย                 

000 175 การคดิเชิง

สรางสรรคและการ

แกปญหา 

                

EN002101 การบมเพาะ

จิตวิญญาณผูประกอบการ 
                

 

 

 

  



มคอ. 2 

 - 83 -  

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  มีภาวการณเปนผูนาํ 

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 มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฎ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรือ

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การ      เขาเรียน 

โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการสง

งานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรม

การสงงาน โดยใช

แบบบันทึก

พฤติกรรมการสง

งาน 

1.2 มีความ

รบัผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ไดแก รับผิดชอบทํางานท่ี

ไดรบัมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคุณภาพ

ของงานที่

มอบหมายท่ี

สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก การใหบริการและรับ

ใชชุมชน/สงัคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพ

ของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใช

สงัคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจ

ใส 

 

1.3 มีความซื่อสัตย

ตอตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอตนเองไดแก การ

ทําตามขอตกลงหรือสัญญา

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ที่ใหไวตอตนเอง โดยใชการ

สอนสอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

สัญญาท่ีใหไวตอ

ตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม ไดแก 

การทําตามขอตกลงหรือ

สัญญาที่ใหไวตอสังคม/

ชุมชน/ เพ่ือนรวมงาน  

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอสังคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน ไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอสังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การทําตาม

ขอตกลงหรือ

สัญญาท่ีใหไวตอ

สงัคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง 

ความรูและความ

เช่ือมโยงสัมพันธกัน

เก่ียวกับความเปน

พลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตยกับวิถี

ชีวิต ชุมชนและภูมิ 

ปญญาทองถ่ิน 

รวมท้ังมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําท่ี

ดีในการบริหาร

จัดการ สถานการณ

ท่ี เกิดข้ึนในสังคมที่ 

เปนพหุวัฒนธรรม 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรู ทางดาน

มนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนําและการจัดการ 

ศาสตร ของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สงัคมประชาธิปไตย เปน

ตน 

 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการ

บันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อาทิ 

ภาวะผูนํา และการจัดการ 

ศาสตรของ ความสุข ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สงัคมประชาธิปไตย เปน

ตน มาใชใน 

ชวีิตประจําวันได  

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ี

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี ของ

ศาสตร เก่ียวกับ

พลังงาน 

สิ่งแวดลอม การ 

เปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง 

สรางสรรค อยาง

เปนระบบ เพ่ือการ

แกไข ปญหาหรือ 

ใชในชีวิต ประจําวัน

ได 

 

 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรู ทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรคและการ 

แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรคและการ 

แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน มาใชใน

ชวีิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ี

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ

ประเด็น/สถานการณตาง 

ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบ

การดําเนินงาน/การ
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

- ใหผูเรียนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 

3.2 สามารถ

สงัเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สงัเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิพากษ/ตัดสิน/สังเคราะห

ความรูตามประเดน็ที่

กําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคท่ีสะทอนถึง

องคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินผลงานที่

สรางสรรค 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

 

 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณ

เปนผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําในหองเรียน/

ในกลุมยอย/ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การเปนผูนํา 

4.2 สามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สงัคมและ

วัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ในกลุม

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม ท่ี

มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

สถานการณปญหาที่พบใน

ชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรบัตัว 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเดน็ท่ี

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดาน

ของผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สงัคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม/ชุมชน

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สงัคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพ่ือสถาบัน การ 

ยกยองและปกปองสถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิต

อาสาและเสียสละ 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียน

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทางสถิติ/

วิจัย 

- การนําเสนอและสรุป

การแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

แสวงหาความรู การ

ประมวลความรูและ

การสื่อสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหา

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู ใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู

ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสาร การ

แกปญหา 

- สรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเสาะแสวงหา/

สบืคนความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวล

ความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสารโดยวิธี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอ/

สื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping

สําหรับหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระห

บุคคลและความรบัผดิชอบ

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 

หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา 109 หนวยกิต                

1.  กลุมวชิาพื้นฐาน   34 หนวยกิต               

EN001200 สถิตยศาสตร                  

EN001201 การปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม                  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                  

SC201005 เคมีทั่วไป                  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                  

SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                  

SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                  

SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                  

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 
                 

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทัว่ไป 1                  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทัว่ไป 2                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

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 

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

2. กลุมวิชาบังคบั  66 หรือ  69  หนวยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 หนวยกติ 
                   

EN002204 วัสดุวิศวกรรม                         

EN112300 กําลังวัสดุ 1                         

EN112600 กลศาสตรของไหล                         

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล                         

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                         

EN414106 การออกแบบการทดลองทาง

วิศวกรรม 
                        

EN612001 เคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม                         

EN612002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

สิ่งแวดลอม 
                        

EN612003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม                         

EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสาํหรับวิศวกร

สิ่งแวดลอม 
                        

EN612005 หนวยปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม                          

EN613006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

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 

2.2  วชิาชีพวศิวกรมสิ่งแวดลอม  (ฝกงาน 36 / สหกิจศึกษา 33 หนวยกิต)                    

EN112400 การสํารวจ                          

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ                         

EN613101 วิศวกรรมการประปาและการ

ออกแบบ 
                        

EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี                         

EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความปลอดภยั 
                        

EN614102 วิศวกรรมน้ําเสียและการออกแบบ                         

EN614201 การควบคุมมลพิษ อากาศและการ

ออกแบบ 
                        

EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม                         

EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการ

ออกแบบ 
                        

EN614502 การจัดการของเสียอันตราย                         

EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 
                        

EN614999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                         

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                      

EN613796 การฝกงาน                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

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 

EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 
                        

3. กลุมวิชาเลือก   (ฝกงาน 9 / สหกิจศึกษา 6 หนวยกติ)                      

EN613403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                         

EN613404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ                         

EN614103 การจัดการคณุภาพนํ้า                         

EN614104 เทคโนโลยีน้ําเสียขั้นสูง                         

EN614105 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการ

ควบคุม 
                        

EN614202 การจัดการคณุภาพอากาศ                         

EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น                         

EN614503 การประยุกตคอมพิวเตอรใน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
                        

EN614504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน                         

EN614505 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดลอม  
                        

EN614506 กระบวนการผลิตของโรงงาน

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

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

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 

EN614774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 
                        

EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม                         

EN112302 ทฤษฎีโครงสราง                         

EN113201 ปฐพีกลศาสตร                         

EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร                          

EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                         

EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ                          

EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา                         

EN113602 อุทกวิทยา                         

EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน                         

EN114101 การบริหารงานกอสราง                         

EN114207 โครงสรางดิน                         

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                         

EN412500 กระบวนการผลิต                         

EN512300 อุณหพลศาสตร 1                         

EN512301 อุณหพลศาสตร 2                         

หมวดวิชาเลือกเสร ี6-9 หนวยกติ                         
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละ

สาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ขององคกร

และสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ 

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสาํคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนมีความรู

ความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาและการ

ตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมได  

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคบัในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของ

ตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา

วิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

ไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนาํเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนใน

การศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ มีความ

ชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่

เก่ียวของได 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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นางสาวกัลยกร  ขวัญมา 
 

 1. ตําแหนงทางวิชาการ        

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 2. ประวัติการศึกษา     

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2540 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2545 

ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental 

Management) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2550 

 

 3. ผลงานทางวิชาการ 

  3.1 ตํารา หนงัสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป) 

- 

  3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

กัลยกร  ขวัญมา. (2560). การออกแบบและพัฒนาระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอัตโนมัติสําหรับ

เลี้ยงปลานิล. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. 

กัลยกร  ขวัญมา. (2557). การประยุกตใชขอมูลจากระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก ดวย

ดาวเทียม (จีพีเอส) เปนดชันีช้ีวัดคุณภาพนาฝน. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 3.3  บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 

Sununtha Kingpaiboon, Prawit Uang- aree, Kulyakorn Khuanmar, ( 2015) . 

Determination of the Dates of the Southwest Monsoon in Northeastern 

Thailand from the Data on Precipitable Water Vapor Obtained by GPS. 

Russian Meteorology and Hydrology, Vol. 40, No. 10, pp.  647- 657, 1- 30 

October 2015. (Impact Factors 0.198) 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Watchareeya Montajun, ( 2015) . 

Toxicity assessment of trichloroethylene in contaminated soil on legume 

seed germination and subsequent seedling growth.  The Fifth Asian 

Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 

Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015.  
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Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Songphon Prayochmee, ( 2015) . 

Hydrothermal synthesis of zeolite Y for adsorption of heavy metal ions in 

wastewater.  The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 

Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Supawadee Yodthongdee, (2015). 

Optimum Co-digestion Conditions for Methane Production from Chicken 

Manure and Napier grass by Single Stage Digestion.  The Fifth Asian 

Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 

Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Umaporn Khoyun, (2015) .  Biogas 

production improvement of anaerobic co-digestion of chicken manure and 

Napier grass in batch condition.  The Fifth Asian Conference on 

Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, 

Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Pornnipa Khaosomboon, ( 2015) . 

Synthesis of zeolite A from silica gel waste for cadmium removal from 

aqueous solution. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and 

the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Chutchawan Kaenchiangsa, (2015). 

Pilot-scale treatment system for recycling and reuse of treated wastewater 

for fishing net dyeing process. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 

Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-

14 June 2015. 

พนมชัย วีระยุทธศิลป, กัลยกร ขวัญมา, ชัชวาล แกนเชียงสา, (2557). การออกแบบเครื่อง

กวนผสมในเสนทออยางงายโดยใชทอพีวีซี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและ

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งท่ี 1, โรงแรมเจริญธาน,ี ขอนแกน, ไทย, หนา 27, 5-

6 กันยายน 2557. 

พนมชัย วีระยุทธศิลป, กัลยกร ขวัญมา, จริยา สีหะ, (2557). ประสิทธิภาพของการหมักกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตวสําหรับใชในครัวเรือน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและ

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งท่ี 1, โรงแรมเจริญธาน,ี ขอนแกน, ไทย, หนา 32, 5-

6 กันยายน 2557. 

Sununtha Kingpaiboon, Prawit Uang- aree, Kulyakorn Khuanmar, ( 2 0 1 4 ) . 

Estimation of Missing GPS Precipitable Water Vapor Data by Zenith Wet 
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Delay and Meteorological Data. Advanced Materials Research, Vol. 931-932, 

pp. 703-708, 1-31 May 2014. (Impact Factors 0.256) 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Tharatorn Jiamvittayasrikul, (2015). 

Biodegradation Kinetic Coefficients of Hospital Wastewater.  GMSARN 

International Conference on Green Growth in GMS:  Energy, Environmental 

and Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp.  1- 3, 18- 20 

December 2013. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Weerapong Khantee, (2015). Case 

Study of Wastewater Treatment from Fishing Net Softening Process. 

GMSARN International Conference on Green Growth in GMS:  Energy, 

Environmental and Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 1-

3, 18-20 December 2013. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา   7   ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 

EN613006 หนวยกระบวนการทางส่ิงแวดลอม 

EN614104 เทคโนโลยีน้ําเสียข้ันสูง 

EN614105 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการส่ัน 

EN613796 การฝกงาน   

EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

EN614999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

5.2 ระดับปริญญาโท  

156 722 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

156 897 การศึกษาอิสระ 

156 898 วิทยานิพนธ 

156 899 วิทยานิพนธ 

5.3 ระดับปริญญาเอก  

156 996 ดุษฎีนิพนธ 
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156 997 ดุษฎีนิพนธ 

156 998 ดุษฎีนิพนธ 

156 999 ดุษฎีนิพนธ 
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นายพนมชัย   วีระยุทธศิลป 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

  ผูชวยศาสตราจารย 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2529 

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2546 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน 

  - 

 3.2 งานวิจัย 

พนมชัย   วีระยุทธศิลป. (2560). การออกแบบและพัฒนาระบบน้ําหมุนเวียนแบบอัตโนมัติ

สาํหรับเล้ียงปลานิล. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. 

พนมชัย   วีระยุทธศิลป. (2557). โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนแมบทมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแกน. 

 3.3 บทความทางวิชาการ 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Watchareeya Montajun, ( 2015) . 

Toxicity assessment of trichloroethylene in contaminated soil on legume 

seed germination and subsequent seedling growth.  The Fifth Asian 

Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 

Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015.  

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Songphon Prayochmee, ( 2015) . 

Hydrothermal synthesis of zeolite Y for adsorption of heavy metal ions in 

wastewater.  The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 

Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Supawadee Yodthongdee, (2015). 

Optimum Co-digestion Conditions for Methane Production from Chicken 

Manure and Napier grass by Single Stage Digestion.  The Fifth Asian 
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Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 

Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Umaporn Khoyun, ( 2015) .  Biogas 

production improvement of anaerobic co-digestion of chicken manure and 

Napier grass in batch condition.  The Fifth Asian Conference on 

Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, 

Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Pornnipa Khaosomboon, ( 2015) . 

Synthesis of zeolite A from silica gel waste for cadmium removal from 

aqueous solution. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and 

the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Chutchawan Kaenchiangsa, (2015). 

Pilot-scale treatment system for recycling and reuse of treated wastewater 

for fishing net dyeing process. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 

Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-

14 June 2015. 

พนมชัย วีระยุทธศิลป, กัลยกร ขวัญมา, ชัชวาล แกนเชียงสา, (2557). การออกแบบเครื่อง

กวนผสมในเสนทออยางงายโดยใชทอพีวีซี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและ

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งท่ี 1, โรงแรมเจริญธานี, ขอนแกน, ไทย, หนา 27, 5-

6 กันยายน 2557. 

พนมชัย วีระยุทธศิลป, กัลยกร ขวัญมา, จริยา สีหะ, (2557). ประสิทธิภาพของการหมักกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตวสําหรับใชในครัวเรือน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและ

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งท่ี 1, โรงแรมเจริญธานี, ขอนแกน, ไทย, หนา 32, 5-

6 กันยายน 2557. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Tharatorn Jiamvittayasrikul, (2015). 

Biodegradation Kinetic Coefficients of Hospital Wastewater.  GMSARN 

International Conference on Green Growth in GMS:  Energy, Environmental 

and Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp.  1- 3, 18- 20 

December 2013. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Weerapong Khantee, (2015). Case 

Study of Wastewater Treatment from Fishing Net Softening Process. 

GMSARN International Conference on Green Growth in GMS: Energy, 
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Environmental and Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 

1-3, 18-20 December 2013. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 30 ป 

5 ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

  EN613101  วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ  

  EN614501  การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

  EN613796  การฝกงาน 

  EN614998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

  EN614999  โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  EN614785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม           

 5.2 ระดับปริญญาโท  

   156 897   การศึกษาอิสระ 

  156 898   วิทยานิพนธ 

156 899  วิทยานิพนธ 
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นายอาวุธ  ย้ิมแต 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

 ผูชวยศาสตราจารย 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2529 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2534 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน 

  -  

 3.2 งานวิจัย 

อาวุธ  ย้ิมแต. (2560). การบริหารจัดการสถานีนํารองโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กสําหรับชุมชน

อยางย่ังยืน: สถานีลําชีลอง-4. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

อาวุธ  ย้ิมแต. (2557). โครงการนํารองการพัฒนาพลังนํ้าขนาดเล็กเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใน

พ้ืนท่ีลุมนํ้าชี: ระยะที่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 3.3 บทความทางวิชาการ 

Siripanyo V.,  Mungkarndee P., Wirojanagud W., Yimtae A., Kinetics Parameters of 

Microorganisms in Activated Sludge System treating Hospital Wastewater, 

Proceeding 2nd  National Environmental Conference pp.562-569, Khon 

Kaen, Thailand, January 22-24, 2003. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 22 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

  EN614102  วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 

  EN613796  การฝกงาน   

  EN614998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

  EN614999  โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  EN614785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 



มคอ. 2 

- 109 - 

 5.2 ระดับปริญญาโท  

  156 713   กระบวนการบําบัดน้ําเสียข้ันสูง 

 156 897   การศึกษาอิสระ 

 156 898   วิทยานิพนธ 

  156 899   วิทยานิพนธ 
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นายชัชวาล  อัยยาธิติ 
 

 1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ี 

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2533 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2539 

ปริญญาเอก Dr.–Ing. (Environmental 

Engineering) 

University of Stuttgart, Germany 2548 

 3. ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 

  3.1 ตํารา หนงัสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

    -  

  3.2 งานวิจัย 

   - 

3.3 บทความทางวิชาการ 

ชัชวาล อัยยาธิติ, อรุณ นาเทียมเขต. (2556). การบําบัดโทลูอีนโดยใชชุดถังปฏิกรณโปรยกรอง

แบบช้ันตัวกลางอนุกรม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศ

ไทยครั้งท่ี 23, โรงแรมพูลแมน ขอนแกนราชา ออคิด, หนาที่ 112-116, 17-18 ตุลาคม 

2556. 

ชัชวาล อัยยาธิติ, สุวพงษ หินคํา. (2556). การวิเคราะหองคประกอบรูปทรง ( Shape Factor) 

ของฝุนละอองจากโรงอบขาวเพ่ือใชในการควบคุมมลพิษทางอากาศ. การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทยครั้งท่ี 23, โรงแรมพูลแมน ขอนแกนราชา 

ออคิด, หนาที่ 117-121, 17-18 ตุลาคม 2556. 

 

 4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา   20   ป  

 5.  ภาระงานสอน  

  5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN614201 การควบคมุมลพิษอากาศและการออกแบบ 

EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ 

EN613796 การฝกงาน   
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EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

EN614999 โครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

 5.2 ระดับปริญญาโท  

156 715 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ 

156 897 การศึกษาอิสระ 

156 898 วิทยานิพนธ 

156 899 วิทยานิพนธ 

  5.3 ระดับปริญญาเอก  

156 996 ดุษฎีนิพนธ 

156 997 ดุษฎีนิพนธ 

156 998 ดุษฎีนิพนธ 

156 999 ดุษฎีนิพนธ 
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นางสาวปณิธาน  จูฑาพร 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544 

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม 

inter) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

ปริญญาเอก Environmental Engineering University of North 

Carolina at Chapel Hill, 

NC, USA 

2559 

3. ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) 

 3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

  -  

 3.2 งานวิจัย 

Jutaporn, P., Singer, P.C., Cory, Rose M., Coronell, O. “Minimization of Short-Term Low-

Pressure Membrane Fouling Using a Magnetic Ion Exchange (MIEX®) Resin.” Water 

Research 98 (2016): 225–234.  

Boonamnuayvitaya, V., Jutaporn, P., Sae-ung, S., Jarudilokkul, S. “Removal of Pyrene 

by Colloidal Gas Aphrons of a Biodegradable Surfactant.” Separation and 

Purification Technology 68 (2009): 411–416.  

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Jutaporn, P., Coronell, O. Characterization of Ultrafiltration Membrane Foulant Using 

Fluorescence Signature of Natural Organic Matter in Surface Water (conference oral 

presentation). Presented at การประชุมวิชาการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ประจําป คร้ังที่ 28 พ.ศ. 

2016, สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย, โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ, 10-

11 พ.ย. 2016. 
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Jutaporn, P., Singer, P. C., Arias, M., Coronell, O. Minimization of Membrane Fouling by a 

Magnetic Ion Exchange (MIEX) Resin (conference oral presentation). Presented at 

the 2014 Water Quality Technology Conference & Exposition (WQTC), New Orleans, 

Louisiana, USA, Nov 16-20, 2014. 

Jutaporn, P., Singer, P. C., Arias, M., Coronell, O. Minimization of Membrane Fouling by a 

Magnetic Ion Exchange (MIEX) Resin (conference poster). Presented at the 2014 

Annual Spotlight on Student Research Poster Event, UNC Gillings School of Global 

Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, April 21, 2014 

Jutaporn, P., Singer, P. C., Arias, M., Coronell, O. Minimization of Membrane Fouling by a 

Magnetic Ion Exchange (MIEX) Resin (conference poster). Presented at the 2013 

Association of Environmental Engineering & Science Professors (AEESP) 50th 

Anniversary Conference, Colorado School of Mine in Golden, CO, USA, July 14 - 16, 

2013 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา   1   ป  

 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN196 101 Introduction to Environmental engineering 

EN196 331 Solid Waste Management and Technology 

EN196 413 Advanced Wastewater Technology 

  

 5.2 ระดับปริญญาโท  

EN196 710 Solid Waste Disposal and Management  

EN156 898 Thesis 

EN156 899 Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก  

EN156 996 Dissertation 

EN156 997 Dissertation 

EN156 998 Dissertation 

EN156 999 Dissertation 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรอืหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดับปริญญาตรีสังกัด                                                          

“คณบดี”  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานท่ีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  
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“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนา

วิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขา

ศึกษาใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือ

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดย

ไมลงทะเบียน 

                                                                

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศกึษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) 

ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวน

ภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ท้ังนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ

แตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคดิหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 

๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ 
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๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ 

ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ 

ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ

การสอนทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวน

หนวยกิตในสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

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

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เก่ียวของกับการรับเขาศึกษา     ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        
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หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรบัเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงิน

คาขึ้นทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตอง

ใหผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย

กอนนํามายื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะ

สั่งใหนกัศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอ

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

หรือถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการ

ตอทะเบียนคร้ังนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอ

ทะเบียนใหกับนักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน 

สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไข

การสําเร็จการศกึษาอื่นๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรยีน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา

ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวย

กิต 

๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาท่ีกําหนดไวใน

ขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และไดรับอนุมัติจากคณบดี   ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษา

พิเศษและสําหรบัการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับ

เปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตผุลอันสมควรและตองไดรบัอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษา

ตามขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมถึงเกณฑ ที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
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๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน

ของนักศกึษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียน

เปนโมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรยีนซ้ํา 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดที่ ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการ

เปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน

ได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+ อีกเพื่อทําใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตอง

นําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณทีี่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็

อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียน

ซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดยีวกับรายวิชาอ่ืน 

 

หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่

หลักสูตรกําหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง

ผานระบบอินเทอรเนต็ 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสอง

ของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเริ่ม
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เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอน

นั้นจะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ท่ีสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะ

ไดรบั F และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ 

๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบน้ี  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรยีน ใหปฏิบัติตาม

หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไว

ตามหลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรอือางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่

นับหนวยกิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา

เพื่อจะนับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

และรายวิชานั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และให

ระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

 

หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 
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 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินขั้นออน (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                      ซ้ําชั้น (Repeat) 

     S                       พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ

การศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรอื

ที่ปรับปรงุแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

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

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีคณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยัง

ใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ 
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(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ 

๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ี

รายวิชานั้นสังกัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวย

เหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรอืสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

เม่ือไดรับอนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือ

ปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแต

ในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น

สังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงให

สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ 

ภาคการศึกษา    ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตอง

ประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานใน

รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู 

สําหรับรายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณตีอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาค

การศึกษาหนึ่งๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปน

ครั้งสดุทายแลว ถือวาการเรยีนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา

ใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average 

= G.P.A.) จะกระทําเม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิ ธี คํ านวณระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวย

กิตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หาร

ดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปด

เศษเฉพาะ ทศนิยมที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให

เหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง 
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๒๕.๖ รายวิชาท่ีมีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปน

ตัวหารในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปน

ประกาศของคณะ 

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 การสอบประเภทอ่ืน 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจ

นําไปใชพิจารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา 

และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชา

นั้น  

๒๗.๓ ก าร ส อบกล า งภ าค  หมาย ถึ ง  ก า รส อบกล า งภ าคต าม ป ร ะก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิ้น

การสอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจํา

ภาคใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธ์ิไดรับปริญญาสาขา

ใดสาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบน้ี

ใหเปนไปตาม ที่คณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดป

การศึกษาน้ันๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ี

ได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 
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๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให เปนไปตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังน้ี 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาที่คณะกําหนดไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปน

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งน้ีการใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ 

๓๐.๒ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จ

การศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนปุริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
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๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผู

สมควรไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙  แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการ

เสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

รวมทั้งไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผู

สมควรไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และ

มีหนวยกิตที่ไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตร

กําหนด  

๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับ

แตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตนิิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไม

นับเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม แลวทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไมเคยได รับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรติ

นิยมเทานั้น 
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๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามใน

สี่ของจํานวนหนวยกิต      รวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ 

ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา ๓.๖๐ กรณีที่ระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี ๔ หากยังเทากัน

ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชา

บังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไป

ตามขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบน้ี  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบน้ี 

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลนั้น 

ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศกึษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอ
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เขาศึกษาและใหคณะที่จะรับ   เขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งน้ีคณะอาจกําหนด

วิธีการ หลักเกณฑพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปน

นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา 

๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่

ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

๓๔.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไม

เกินสองเทาของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียน

จากสถาบันเดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มา

คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะของคณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนกัศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 

๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หนวยกิตสะสม   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกําลังศึกษา ท้ังน้ีนักศึกษา

จะตองย่ืนเอกสารดังกลาว   กอนเร่ิมภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  
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คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะ

และวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขา

ศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทา

ของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชา

ที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแต

ละคณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนกัศึกษา 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 นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของ

เวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการ

สอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้ และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศกึษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตอไปน้ี 
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(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีที่

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่นๆ 

ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณา

อนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ท้ังน้ี

นักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการ

สอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มี

สาเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

เวนแตกรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้ง

ละหนึ่งปการศึกษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียม

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐาน

การแสดงวา  ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและ

คณบดีที่นักศกึษาสังกัด  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความ

จําเปนอาจใหผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรบัรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผาน

ความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติ

ใหไปฝกปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรยีกตัวเขารับราชการทหาร เปน

ตน 
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๓๗.๕.๖ หลกัฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรอืลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศกึษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไม ได รับสิท ธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับ อ่ืนใดของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญาเปน

วันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสอง

ปรญิญาใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาค

การศึกษา โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดในแตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุด วิสัยที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน

หลักสูตร ทั้งนี้   ใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

ดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จ

ตอมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบน้ี 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินให

ตกออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ 

แห ง ระ เบียบนี้  และตอ งถู กพิ จ ารณาลง โทษทาง วินั ยตามที่ ระบุ ไ ว ในข อ บั ง คับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา   อีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณสีาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน 

ทุจรติในการสอบและกรณทีี่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรบัตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศกึษานั้น โดย

นับยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรบัภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศกึษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูที่ตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลักฐาน

ขอเท็จจริงตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและ

เสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้น

หนึ่ง โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจาก

วันสุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะท่ี

นักศึกษาผูนั้นสังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 
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ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ 

อาจอุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบ

คําสั่งลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่น

หรอืมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอ

ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให

ถือเปนที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

             

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก

เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ

สอบแกตัว   การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 

๒๕๕๖ ใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

และประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีใชขอความ “ภาคการศกึษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” 

ตามระเบียบนี ้

       ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

   พลตํารวจเอก       

(เภา 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 

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

 เพื่ อ เ ป นการ เป ด โอกาสทางการ ศึกษาแก นั ก ศึ กษาที่ ส อบคั ด เลื อก เ ข า ศึ กษาต อ ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ัน ๆ   และผานการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน     อีกท้ังเพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      

พ.ศ.2542  มาตรา 15    ที่กําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เรื่อง  

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

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

2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังน้ี 

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

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   

ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี วันที่ 21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก 

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ
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สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่   

3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตร

และเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ.5. นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน    และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน

ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ี

มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศกึษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํา

รอง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา

ศึกษา  และสามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของ

คณะ ท่ีนักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  

และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระกอบ   การพิจารณาดวย  ยกเวน ผูขอเทียบโอนท่ีเคย

ศึกษาในมหาวิทยาลั ยขอนแกน   ขอเทียบโอนรายวิชาในหลัก สูตรของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน   ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันย่ืน   

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาท่ีไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม

ในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไม ตํ่ากวาระดับคะแนน

ตัวอักษร  C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 

เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 



มคอ. 2 

- 141 - 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม

ในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ ใหเ ทียบโอนไดจากตาง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ี

เหลืออยู ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา

ศึกษาได ไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี

นักศกึษาเรียนอยู ตามหลกัสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดข้ึนและจัดทําเปน

ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ

โอนนั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 

เพ่ือพิจารณาการรับเทียบโอน   ท้ังนี้ใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1 หาก

เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได  ทั้งนี้จํานวน

หนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
 

  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

  

  (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ทวมสขุ 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

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

 

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขาม

มหาวิทยาลยัซ่ึงกันและกัน 

 ดังน้ันเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

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

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 
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 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 

 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใน

รายวิชาใดตองยื่นความจํานงผานมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้น

สังกัดอยูและไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอยกวา 2 

เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบ

กอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาตามระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน 

เวลา และสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดจึงจะถือวา

การลงทะเบียนน้ันสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 
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ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศคําส่ังหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสนิ 

                                                                                  (เภา   สารสิน) 

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 7 

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 กรณีมีเหตคุวาม
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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 การ

ปฏิบัตติามประกาศน้ี และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

                                                                                 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข  8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

เพือ่การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

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

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึง

คร้ัง 
√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีผลตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผล

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดย

พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 9 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

1. ผลการประเมินจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

ตัวบงชี้ คาเฉลี่ยระดับคุณภาพ (คะแนนเต็ม 5) 

1. ดานโครงสรางหลักสูตร 4.09 

2. ดานอาคารสถานที่ 4.36 

3. ดานอุปกรณการเรียน 4.09 

4. วิธีการสอน 4.18 

5. กิจกรรมนอกหลักสูตร 3.82 

6. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 4.00 

7. จริยธรรมของบัณฑิต 4.00 

 

2. ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ 

จุดเดนของหลักสูตร 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. หลักสูตรเนนการพัฒนานักศึกษาใหพรอม

ทํางานท้ังแบบบุคคล และแบบทีม  ตรงความ

ตองการของผูจางหรือผูใชบัณฑิต 

2. หลักสูตรเนนการพัฒนานักศึกษาในดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

3. วิชาที่สอนในดานการออกแบบ นักศึกษา

สามารถนาํไปใชไดจริง 

4. หลักสูตรมีรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีพ

วิศวกรรมส่ิงแวดลอมทุกดาน ตรงตามมาตรฐาน 

สกอ. 

5. หลักสูตรมีเครื่องมือและหองปฏิบัติการท่ีพรอม

เพียง 

6. หลักสูตรมีการสอนดวยการใหนักศึกษาปฏิบัติ

จริง โดยคําแนะนําจากอาจารยผูสอนท่ีมี

ประสบการณ 

รับทราบ นํามาพัฒนาและปรบัปรุง 
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ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

7. หลักสูตรเนนใหนักศึกษาสามารถศึกษาไดดวย

ตนเอง และสามารถตอยอดจากการเรียนรูใน

หลักสูตรได 

จุดดอยของหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. หลักสูตรยังขาดรายวิชาที่สนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

2. ความรูพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงกับงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม และงานวิศวกรรมอ่ืนๆ เชน วิศวกรรม

โยธา 

3. พ้ืนท่ีในการใชเคร่ืองมือและหองปฏิบัติการคับ

แคบ ไมพอเพียงตอจํานวนนักศึกษา 

4. เทคโนโลยีท่ีใชฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการไม

ทันสมัย 

รบัทราบ นํามาพัฒนาและปรับปรุง 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. ควรเพ่ิมวิชา Lab Unit Operation & Process 

เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเน้ือหามากข้ึน 

2. ควรตัดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไมสงเสริมความรูหรือ

ทักษะทางวิชาชีพออก และเพ่ิมรายวิชาที่เปน

ประโยชนตอวิชาชีพแทน 

3. หลักสูตรควรเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม

ใหกับนักศึกษา 

รบัทราบ นํามาพัฒนาและปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  

(ระดับคะแนน 1-5) 

1) ดานคณุธรรม จริยธรรม 

1.1) ความมีระเบียบวินัย / ตรงตอเวลา 4.27 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  

(ระดับคะแนน 1-5) 

1.2) ความซื่อสัตยสุจริต 4.45 

1.3) ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม / มีจิตสาธารณะ จิตใหบริการ 4.09 

1.4) ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณตอวิชาชพี 4.09 

1.5) ความอดทนและสูงาน 4.45 

เฉลี่ย 4.27 

2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 

2.1) มีองคความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนและเขาใจข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 3.64 

2.2) ความสามารถนําความรูประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 3.55 

2.3) ความสามารถในการถายทอดและเผยแพรความรู 3.36 

2.4) ความรอบรู การเพ่ิมพูนหรือตอยอดองคความรู 3.45 

2.5) มีความรูดานการบริหารจัดการ (5ส /QCC/ISO/TQM ฯลฯ) 3.55 

เฉลี่ย 3.51 

3) ดานทักษะทางปญญา 

3.1) ความสามารถในการวางแผน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 3.55 

3.2) ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและการตัดสินใจ 3.73 

3.3) ความคิดสรางสรรค/กลาแสดงออกในการทํางาน 3.73 

3.4) ความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน 3.82 

เฉลี่ย 3.70 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.27 

4.2) ความมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน 4.55 

4.3) ความสามารถในการปรับตัว การทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 4.27 

4.4) การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 4.00 

เฉลี่ย 4.27 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

5.1) ความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน 3.09 

5.2) ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 3.64 

5.3) ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล ขอมูลสารสนเทศ 3.64 

5.4) การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลในการ

ทํางาน 

3.91 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  

(ระดับคะแนน 1-5) 

เฉลี่ย 3.57 

6) บัณฑิตสะทอนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคณะ 

6.1) ทานเห็นวาบัณฑิตไดสะทอนอัตลักษณของผูเรียนตามท่ี มหาวิทยาลยั  

      กําหนดไว คือ “บัณฑิตพรอมทํางาน (READY TO WORK)” อยูในระดับใด 

3.91 

6.2) ทานเห็นวาบัณฑิตไดสะทอนอัตลักษณของผูเรียนตามท่ี คณะ กําหนดไว คือ  

     “บัณฑิตพรอมทํางานอยางมืออาชีพและรับผิดชอบ” อยูในระดบัใด 

3.91 

เฉลี่ย 3.91 

เฉลี่ยทุกขอคําถาม 3.87 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาตรี  

ขอเดนของบัณฑิต 

- มีความขยัน และตรงตอเวลา 

- มีความต้ังใจในการทํางาน สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาตอยอดและพัฒนาปรับปรุงในการทํางาน

ไดดี  

- มีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย และทาํงานอยางมีเหตุมีผล 

- สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี และพรอมเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

- สามารถเรียนรูงานไดเร็ว 

ขอควรปรับปรุงของบัณฑิต 

- ควรเพ่ิมทักษะทางดานภาษาอังกฤษในการใชประกอบอาชีพ  

- ควรมีความกลาแสดงออกมากกวานี้ 

- ควรตรงตอเวลา และรบัฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

ความตองการและความคาดหวังท่ีผูใชบัณฑิตมีตอคณะวิศวกรรมศาสตร/มหาวิทยาลัย 

- ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษมากกวานี้  

- เนนการใหบัณฑิตออกภาคสนามใหมาก จะชวยใหมีทักษะในการเรียนรูเร็วข้ึน  

- ควรดําเนินการศึกษาตลาดงานดานวิศวกรส่ิงแวดลอมและเนนการเรียนการสอนใหตรงกับสาย

อาชีพงาน เชน สายออกแบบ สายวิชาการสิ่งแวดลอม สายบําบัดน้ําเสีย ใหเช่ียวชาญกอนจบ

การศึกษา เพ่ือใหสามารถทํางานไดเลย ท้ังน้ีนักศึกษาที่จบใหมหลาย ๆ  สถาบันไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดในชวงแรกทางบริษัทตองจัดทําเทรนน่ิงใหมคอนขางเยอะและใชเวลานาน/ทาง

สถาบันควรมีการแนะนําสายอาชีพในตลาดใหนักศึกษาเปนแนวทาง  

- บัณฑิตควรมีความรับผิดชอบและเปดรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  
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4. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผู

ประเมินอิสระ 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

จุดเดน 

1. มีคณาจารยที่มีความชํานาญและหลากหลายใน

ทุกดาน เชน ดานนํ้าและน้ําเสีย อากาศ ขยะ 

และนาโนเทคโนโลยี 

2. มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมสําหรับการ

ดําเนินงานดานการวิจัย 

3. อาจารยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงาน 

ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีศูนยวิจัยดานสิ่งแวดลอมและสารอันตรายที่

ชวยสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชา 

5. คณาจารยมีความสามารถสอนเปนภาษา  

ตางประเทศไดทุกคน 

 

1. ภาควิชาควรเปดหลักสูตร นานาชาติ

เพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติ 

2. ภาควิชาควรสนับสนุนใหนักศึกษามี

โอกาสเผยแพรผลงานในตางประเทศโดย

สนับสนุนคาลงทะเบียนและ/หรือคา

เดินทาง 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.89 

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.89 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.72 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

(4) รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.72 

(5) รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ

นักศึกษา 

3.89 

คะแนนเฉลี่ย 3.82 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.94 

(2) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 4.06 

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.11 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

3.94 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 4.11 

(4) อาจารยใหคาํปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.17 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.22 

คะแนนเฉลี่ย 4.11 

4. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.33 

(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม ทันสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับ

นักศึกษา 

3.33 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.56 

(4) มีพื้นท่ีสาํหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสือท่ีเหมาะสม เอ้ือตอการ

เรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 

3.61 

คะแนนเฉลี่ย 3.46 

5. การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะดานสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและ

อาชีพ ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.44 

(2) มีการใชสื่อและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.72 
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(3) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ 

วิศวกรรมศาสตร และ/หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรยีนรู 

3.83 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากลและการสื่อสาร 3.61 

(5) มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 3.61 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 3.94 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 

 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียน

การสอน 

3.56 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ 3.50 

คะแนนเฉลี่ย 3.53 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม 

และประเทศชาต ิประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.89 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน 

3.78 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.78 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทาง

วิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.39 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนา

และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

3.67 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ 

และเครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.89 

(7) มีความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3.61 



มคอ. 2 

- 160 - 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปน

ที่ต้ัง ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

3.94 

(9) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3.78 

คะแนนเฉลี่ย 3.75 

8. การบริการนักศึกษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.78 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.67 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทาํงานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

3.61 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 

คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถาม 3.76 

 

ขอเสนอแนะ 

- อยากใหมีการอบรมพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษในการทํางานและนําเสนอ

ผลงานเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชไดในการทํางานหรือฝกงาน 

- ควรมีการจัดโครงการใหนักศึกษาไปดูงานตามสถานประกอบการท่ีหลากหลายมากกวานี้ เชน 

โรงงาน ไซตงานกอสราง สถานราชการ เปนตน 

- อาจารยในภาควิชาสวนใหญจะไมคอยมีเวลาสอนที่เตม็ช่ัวโมง เมื่ออาจารยไมสะดวกสอนจะมีการ

สั่งงานใหนักศึกษาทํา โดยบางงานนักศึกษาไมเขาใจในสิ่งท่ีตองทําสง จึงเกิดการลอกงานกัน

เกิดข้ึนสงผลเสียตอนักศึกษาเอง และตองการใหมีการสอนโดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณจริงท่ีทํา

ใหนักศึกษาสามารถเขาใจในงานจริงได 

- ควรมีการจัดหรือเตรียมอุปกรณท่ีใชในการประกอบสื่อการนําเสนอใหมีความพรอมมากกวานี้ 

- อยากใหภาควิชาเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในสวนของรายวิชาดานวิศวกรรมโยธาเพ่ิมเติม รวม

ไปถึงงานดานเครื่องกล เนื่องจากการสงนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจ ฝกงานหรือ

จบไปทํางานในสายงานดานการกอสรางระบบบําบัด ระบบผลิตนํ้าประปา หรืองานสุขาภิบาล 

นักศึกษาจากภาควิชาจะขาดความรูในสวนงานน้ันไป จึงทําใหเกิดอุปสรรคหรือตองมีการเรียนรู

ใหม 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 10 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 

หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 145 หนวยกิต เพ่ิมจํานวนหนวยกิตรวม 

2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

 

หนวยกิตตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิตตลอดหลักสูตร 145 เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  

- กลุมวิชาภาษา - การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 12 - กลุมวิชาภาษา 12  

- กลุมวิชาวิทย – คณิต - การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ 6 - กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร  12  

- กลุมวิชามนุษย – สังคม - คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 - กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6  

- กลุมวิชามนุษย – สังคม - วัฒนธรรมและภูมิปญญา 3   ปดกลุมวิชา 

- กลุมวิชาวิทย – คณิต – ความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวตัน 3   ปดกลุมวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ 107 หมวดวิชาเฉพาะ 109 เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

 ฝกงาน สหกิจ  ฝกงาน สหกิจ  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 31 1.  กลุมวิชาพื้นฐาน  34 34 เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

   2.  กลุมวชิาบังคับ    

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 32 32      2.2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  30 30 ลดจํานวนหนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพ 35 32      2.2.2  วิชาชีพวศิวกรรมสิ่งแวดลอม  36 33 เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

- กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา         2.2.3  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา     

    วิชาฝกงาน 0 -     - วิชาฝกงาน                            (ไมนับหนวยกิต) 1 - เพ่ิมหนวยกิตแบบ Audit 

    วิชาสหกิจศึกษา - 6     - วชิาสหกิจศึกษา - 6  

- กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 9 6 3.  กลุมวิชาเลือก  9 6  

หมวดวิชาเลือกเสรี  6-9 หมวดวิชาเลือกเสร ี  6-9  
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3. รายวิชา 3. รายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ปรับเปลี่ยนกลุมวิชา 

(1) กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง   12 หนวยกิต (1) กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต  

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

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)  

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)  

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารวิชาชีพ 3(3-0-6)    ตัดออก 

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

000 160 คอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (ไมนับหนวยกิต)    ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

       

(2) กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ 6 หนวยกิต (3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร    6 หนวยกิต  

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และ

เน้ือหาวิชา 

195 111 การสื่อสารดวยแบบ 3(2-3-5)    เปลี่ยนรหัสเปน EN001 202 

ชื่อวิชา เน้ือหา ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง และยายไปหมวด

วิชาเฉพาะ 

   EN002101 การเพาะบมจิตวิญญาณผูประกอบ 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 

(3) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 หนวยกิต (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร    12 หนวยกิต  

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)    ตัดออก 

190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 2(2-0-4) EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

หนวยกิต และเน้ือหา 

190 410 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตน

อยางตอเน่ือง 

1(1-0-2) EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

หนวยกิต และเน้ือหา 
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(4) กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา 3 หนวยกิต   ตัดชื่อกลุมออก 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

       

(5) กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตวัในยุคโลกาภิวัตน 3 หนวยกิต   ตัดชื่อกลุมออก 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) คงเดิม 

   000 160  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน - ยายมาจากกลุมภาษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 107 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 109 หนวยกิต เพ่ิมหนวยกิต 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 หนวยกิต กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต เพ่ิมหนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส และเน้ือหา 

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวศิวกรรม 1(0-3-1) EN001201 การฝกปฏบิัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัส และชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(3-0-6) EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส และเน้ือหา 

   EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสจาก 195 111 

ชื่อวิชา เน้ือหา ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง และยายมาจาก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

312 105 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) คงเดิม 

312 106 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-2) SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) ปรับปรุงช่ัวโมงปฏิบัติและ

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

314 126 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1  3(3-0-6) SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) คงเดิม 

314 127 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2  3(3-0-6) SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) คงเดิม 

314 226 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) คงเดิม 

314 232 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) คงเดิม 

315 111 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 181 ปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 182 ปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา 

   กลุมวิชาบังคับ   

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 32 หนวยกิต   -  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 หนวยกิต ลดจํานวนหนวยกิต 

191 200 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) EN112300 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 202 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
191 203 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-1) EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง

เน้ือหา และชื่อวิชา 
194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
194 311 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
196 101 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 2(2-0-4)    ตัดออก 

196 201 เคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) EN612001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง

เน้ือหา และเง่ือนไขรายวิชา 
196 202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1(0-3-1) EN612002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง และปรับปรุง

เน้ือหา 
196 203 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) EN612003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
196 204 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1(0-3-1) EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
196 205 หนวยปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) EN612005 หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
196 301 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) EN613006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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กลุมวิชาชีพ 35 หนวยกิต -  วิชาชพีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 36 หนวยกิต เพ่ิมหนวยกิต 

191 240 การสํารวจ  3(3-0-6) EN112400 การสํารวจ  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 241 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
196 311 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 331 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 411 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) EN614102 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 421 การควบคุมมลพิษ อากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) EN614201 การควบคุมมลพิษ อากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 441 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 451 การสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6) EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 452 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) EN614502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 498 การเตรียมโครงการวศิวกรรมส่ิงแวดลอม 1(0-3-1) EN614998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
196 499 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) EN614999 โครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 2(0-6-3) เปลี่ยนรหัสวิชา  
       

กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 0 หรือ 6 หนวยกิต   -  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 1 หรือ 6 หนวยกิต เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชา

ฝกงาน  

196 399 การฝกงาน 0 หนวยกิต EN613796 การฝกงาน  1(0-3-1) เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวน

หนวยกิต 

196 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 6 หนวยกิต EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง

เน้ือหา 
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กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 9 หนวยกิต กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต  

196 341 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) EN613403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 342 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6) EN613404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 412 การจัดการคุณภาพนํ้า 3(3-0-6) EN614103 การจัดการคณุภาพนํ้า 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 413 เทคโนโลยีนํ้าเสียขั้นสูง 3(3-0-6) EN614104 เทคโนโลยีนํ้าเสียขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา 

196 414 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 3(3-0-6) EN614105 มลพิษนํ้าจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 422 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 423 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 453 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) EN614503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 454 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 3(3-0-6) EN614504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
196 455 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) EN614505 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
   EN614506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) วิชาใหม 

196 491 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) EN614774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 220 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และเน้ือหา 
191 230 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 300 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 301 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
191 320 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
191 321 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1) EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 
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191 323 โครงสรางดิน 3(3-0-6) EN114207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(4-0-8) EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) เปลี่ยนรหัสวิชา ชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติ และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
191 360 อุทกวิทยา 3(3-0-6) EN113602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 363 วิศวกรรมนํ้าใตดิน 3(3-0-6) EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
191 410 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ 

ปรับปรุงเน้ือหา 

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา  
194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  
194 321 ทักษะการประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6)    ตัดออก 

195 231 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) EN512300 อณุหพลศาสตร 1 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
195 232 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 หนวยกิต  
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เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

1. กลุมวิชาพื้นฐาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN001200 สถิตยศาสตร 

Statics 

X X       

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 

Engineering Workshop Practice 

   X  X   

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing  

X        

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

X     X   

SC201005 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

   X     

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  

General Chemistry Laboratory 

   X     

SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 

Calculus for Engineering I 

X        

SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 

Calculus for Engineering II 

X        

SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 

Calculus for Engineering III 

X        

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 

Differential Equations for Engineers 

X        

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 

General Physics Laboratory I 

 X X      

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

General Physics Laboratory II 

 

   X  X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 

Fundamentals of Physics I 

 X X      

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 

Fundamentals of Physics II 

   X  X   

 

2. กลุมวิชาบังคับ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   

  2.1.1 กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย  

EN612001  เคมีสาํหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

    Chemistry for Environmental Engineers 

   X     

EN612002  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 

 Chemistry Laboratory for 

Environmental Engineers 

   X 

 

    

EN612003   ชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 

Biology for Environmental Engineers 

       X 

EN612004  ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม 

Biology Laboratory for Environmental 

Engineers 

       X 

EN112600   กลศาสตรของไหล 

 Fluid Mechanics 

X X X      

EN112601  ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 

 Fluid Mechanics Laboratory 

X X X      

2.1.2  กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

EN414106 

 

การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

Design of Engineering Experiments 

X X X X X X X X 

2.1.3  กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม      

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

X X X X X X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN112300 กําลังวัสดุ 1 

Strength of Materials I 

X X  X     

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy 

X      X  

EN612005 หนวยปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม  

Environmental Unit Operations 

X  X X     

EN613006 หนวยกระบวนการทางส่ิงแวดลอม 

Environmental Unit Processes 

X  X     X 

2.2  วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

2.2.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา 

        

EN613101  วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 

Water Supply Engineering and Design 

X  X X    X 

2.2.2  กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

EN613301  การจัดการขยะและเทคโนโลยี 

Solid Waste Management and 

Technology 

   X X X X X 

EN614502   การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

   X X X X X 

2.2.3 กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพษิทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

EN614201  การควบคมุมลพิษ อากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

  X  X   X 

2.2.4 กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

EN613401  วิศวกรรมสิ่ ง แวดลอม สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

Safety Health and Environmental 

Engineering 

       X 

EN614102   วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 

Wastewater Engineering and Design 

X  X X    X 

EN614402   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

Environmental Impact Assessment 

X      X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN614501   การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

Building Sanitation and Design 

X  X X    X 

EN614998   การเตรียมโครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

Environmental Engineering Pre-project 

X   X X   X 

EN614999   โครงการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

Environmental Engineering Project 

X   X X   X 

EN112400   การสํารวจ  

Surveying 

X        

EN112401   ปฏิบัติการสํารวจ 

Surveying Laboratory 

X        

2.3  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

2.3.1 กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

    

EN613796  การฝกงาน 

  Practical training 

   X   X X 

EN614785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 Cooperative Education in      

Environmental Engineering 

   X   X X 

 

3.  กลุมวิชาเลือก 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย  

EN614103  การจัดการคุณภาพน้ํา 

Environmental Modeling 

  X X    X 

EN614104  เทคโนโลยีน้ําเสียขั้นสูง 

 Advanced Wastewater Technology 

X  X X  X  X 

EN614105  มลพิษนํ้าจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

 Industrial Water Pollution and Control 

 

 

   X  X  X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2  กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

EN614774   หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Selected Topics in Environmental 

Engineering 

   X   X X 

EN512300   อุณหพลศาสตร 1 

Thermodynamics I 

  X  X    

EN512301  อุณหพลศาสตร 2 

Thermodynamics II 

  X  X    

3.3  กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

EN613403   การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

 Industrial Pollution Prevention 

X   X   X X 

EN614202   การจัดการคุณภาพอากาศ 

Air Quality Management 

X   X    X 

EN614203   การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 

Noise Pollution and Vibration Control 

 X X  X    

3.4  กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

EN613404    ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

 Environmental Systems and 

Management 

      X  

EN614503    การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

Computer Application in 

Environmental Engineering 

X     X   

EN614504    สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

    X  X  

EN614505   เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

Biotechnology for Environmental 

Engineering 

       X 

EN614506   กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

สาํหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  X    X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Production Process of Industries for 

Environmental Engineering 

EN112200    ธรณีวิทยาวิศวกรรม 

Engineering Geology 

X X  X     

EN112302   ทฤษฎีโครงสราง 

Structural Theory 

X X       

EN113201   ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

X X  X     

EN113202   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics Laboratory 

X X  X     

EN113320   วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

X   X     

EN113321    ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Materials Laboratory 

X   X     

EN113304    การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design & Practice 

X X       

EN114101    การบริหารงานกอสราง 

Construction Management 

X      X  

EN114207    โครงสรางดิน 

Earth Structures 

X X  X     

EN211001    หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

X X X X X X X  

EN412500    กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

X X  X   X  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและส่ิงเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในรายงานฉบับน้ี แสดงไวตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

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) วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

(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 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 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 เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะหการเคลื่อนที่ 

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 

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 งลั ก ษณ ะ เ ฉ พ า ะ 

(characteristics)และกระบวนการของของไหล หลกัการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนท่ีของความรอน 

ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเน่ืองท้ังหมด 
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องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรู ท่ี

เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ท่ีจําเปนใน

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 รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

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 ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนท่ีแนนอนสําหรับสาขาวิชา

จึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสาํคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น 

ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี

เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ  ๑) สาํหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ 

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 และส่ิงแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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๔ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย

สจุริต และเสียสละ 

(๒) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปน ทําเปน มีความคดิริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มมีนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 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 

 

 

๕.๒ ดานความรู 
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(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ 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 รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ท้ัง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง  วิชา ท่ี เปนความรู พ้ืนฐานสํา หรับการเรียนทางด าน

วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูท่ีจําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูท่ีเปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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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 

๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 
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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) 

๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
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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) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

๔) กลุมความรูด านการบูรณาการวิ ธีการทาง วิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
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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 

๓.๙.๑ กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แตละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางทฤษฎีกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปน

ลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
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การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ

สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรมแฟมผลงาน 

การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวยขอสอบ

กลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ

ประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอนอาจทําไดดวย

การจําลองสถานการณตางๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคณุลักษณะท่ีตองการหรือไม เพื่อใชเปน

แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี

นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิต

จบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ 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 ดงันี้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้ งในภาคทฤษฎีและปฎิ บั ติ และมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการ

สอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักศกึษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
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การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู 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 

 

๑๒ คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรบัปรุงแกไขลาสุด 
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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรอืฉบับปรับปรงุแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ

สาขาวิชาท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

(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 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 
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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 ตลอดจนการใชและผลิตส่ือการ

สอน เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

 

 

๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 
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๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันตํ่าท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิตอไป 

๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ 

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)นั้น 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

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

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
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การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง

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 

 

๑๗ การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม
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และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลอง

กับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตร

ที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘ รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ   อดตีรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ ๓๒) 

๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย ชื่นแขก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    กรรมการ 
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 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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี        กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี         กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    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 เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศวิะ 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  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารยี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๘.๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      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 
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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.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรจุา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน เทพมณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ วงษคาร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

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 

๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสมัพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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๓) รศ.ศันสนีย สุภาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๘.๑๐ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๑ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรต ิศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ 

๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

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   มหาวิทยาลยัขอนแกน 

      ๑๘.๑๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

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

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

๓) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ   มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๔) ดร. พิเนษฐ ศรโียธา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 
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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   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

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   มหาวิทยาลัยศิลปากร   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 

 

๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓.๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

 

 

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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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

ละสาขาวิชายอยในแขนงท่ีตองการมุงเนน 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   

(๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา (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 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

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) X   X  X   

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสารอนา ล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   

(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   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

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   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   
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๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

(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) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (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  

(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  
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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  

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 X X  X    X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

(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 

 พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน(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        

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    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

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 า โคง (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) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและนํ้า X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เก่ียวของ X X X   X   
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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 

 

๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(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) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

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  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 
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          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) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 

(๔) 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 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(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         

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร (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   

การเสื่อมสภาพของวัสด ุ(Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสด ุ(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   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

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 

โครงงานวิศวกรรมวัสด ุ(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 

การถ า ย เทความร อนและมวลสาร  (Heat and Mass 

Transfer) 

X  X X X    

การวัดและการควบคุมอัตโนมั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

X  X   X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant 

Design) 

X X X X X X X X 

  (๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (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 

     

  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) 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (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 สิ่ 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 

 


