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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

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

ช่ือเตม็ (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)  

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

3. วิชาเอก 

วิศวกรรมเคมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

146  หนวยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รบันักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  - 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 18/2559  

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559  

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประชุมครั้งที่ 51-14/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 

เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2560    

7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในปการศึกษา 2562  

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 

วิศวกรอํานวยการควบคุมการผลิต (Operation Process Engineer) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher) 

9 ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุงาม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical 

Engineering) 

M.Eng.Sc. 

(Development  

Technology) 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

2 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 3-3499-00871-59-8 รองศาสตราจารย D.Eng. 

(Environmental 

Chemistry and 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

3 นายชัยภัทร เครือหงส 3-9001-00102-07-3 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Metallurgy 

and Ceramics 

Science) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

4 นายพนมกร  ขวาของ 3-4099-00564-83-0 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.ม. (ปโตรเคมี)            

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

5 นางวรนิรําไพ  เศรษฐธณบุตร 3-4709-00196-70-1 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

M.Eng. (Chemical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน      

11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          จากเอกสารทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  ไดต้ังสมมติฐานวา

ในชวงป พ.ศ. 2560-2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3-4.3 และนําเสนอวาผลิต

ภาพทางการเกษตรหดตัวตอเนื่องรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 ภาคบริการ

ขยายตัวรอยละ 3.0 จากขอมูลดังกลาวได ช้ีวาโครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาค

เกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน และพบวาทางอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมข้ันปฐมภูมิ ภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภาคอุตสาหกรรมจึงมีสวนสําคัญในการสราง

รายไดใหกับประชากรสวนใหญของประเทศ และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในหลายมิติ จน

ประเทศไทยกลายเปน ประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาค

เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ บริการมากข้ึนอยางชัดเจน นอกจากน้ีการเปดเสรีภายใตขอตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทําใหนักวิชาชีพ 7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย นักบัญชี 

วิศวกร สถาปนิก และชางสํารวจ สามารถเคล่ือนยายแรงงานไดเสรีในกลุมประเทศอาเซียนดังกลาว ดังนั้น

เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนที่จะตองมีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถที่จะสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได การเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนา
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ทางอุตสาหรรมใหมีจํานวนมากพอ และตอบสนองตอการแขงขันท่ีมากข้ึน วิศวกรจึงมีบทบาทสําคัญอยาง

ย่ิงในการชวยใหการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมใหกาวไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น 

วิศวกรในยุคหนาจึงควรที่จะสามารถทํางาน ณ ตางประเทศได และตองมีความสามารถรอบดานอีกดวย 

      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

             ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการต้ังครรภใน

กลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงปพ.ศ. 2507-2508 เปน 

1.62 คน ในชวงป พ.ศ. 2548- 2558 และคาดวาในป พ.ศ. 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 ซึ่งทําให

กําลังคนในภาคการผลิตมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนโดยพบวา คนกําลังแรงงานของไทยมีจํานวน 38.9 

ลานคนในชวงป พ.ศ. 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป พ.ศ. 2556 และรอยละ 0.2 ในป พ.ศ. 

2557 แตพบวามีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยพบวาผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปที่

ผานมา (ป พ.ศ. 2548 – 2557) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 

เทาตัว และกําลัง แรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือตํ่ากวา นอกจากนี้ กําลัง

แรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนรอยละ 27 ของประชากรในป พ.ศ. 2553 มีลักษณะความเปน

ปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ

พันธุรวมของประเทศในอนาคต เน่ืองจากจํานวนคนที่ลดลงอยางชัดเจนเพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 

จึงจําเปนตองพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียมและเปนธรรมเพ่ือความพรอมในการกาวสูสังคมอาเซียน ในดานภาษา 

รวมถึงเทคโนโลยีใหม และการคํานึงถึงตนทุนในการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม สําหรับหนวยงานดาน

การศึกษานั้นจําเปนตองคํานึงถึงเยาวชนที่เขาสูระบบการศึกษาท่ีลดลง สงผลตอเงินงบประมาณท่ีลดลง 

ทําใหหนวยงานจําเปนตองปรับตัว โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด และตองเพิ่มความสามารถของ

นักศกึษาใหเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีพ อีกทั้งการเขาสูยุคประชาคมอาเซียนอาจสงผล

กระทบตอสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม เนื่องจากมีเสรีในการประกอบอาชีพในทุกประเทศที่เปน

สมาชิกของสมาคมอาเซียน สิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญและเปนหนึ่งในเปาหมายของการพัฒนานักศึกษาคือ

ความสามารถในการส่ือสารโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความพรอมและสามารถแขงขัน

กับวิศวกรท่ีเดินทางเขามาในประเทศ และสามารถออกไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนไดดวยเชนกัน 

นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกตในการเรียนการสอนก็มีสวนสําคัญในการพัฒนา

ทักษะของนักศึกษาเพ่ือใหมีความพรอมในการทํางาน และมีความสามารถเทาเทียมกับวิศวกรท่ีจบ

การศึกษาจากภายนอกประเทศ 

12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุงใหม และมาตรฐาน

ของสภาวิศวกร การปรับปรุงหลักสูตรในครั้ งนี้จะมุ งเนนใหนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษามีความรู

ความสามารถทางดานพ้ืนฐานวิศวกรรมเคมีท่ีด ีสามารถประยุกตความรูและทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริงได
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อยางมีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะนําไปใชงานกับสภาวการณปจจุบัน นอกจากนี้ยังเนนใหนักศึกษาท่ีจะ

สาํเร็จการศึกษามีความสามารถทางดานชางท่ีสามารถนําไปใชงานดานปฏิบัติไดอยางแทจริง การประยุกต

การเรียนการสอนรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมจะมีสวนชวยใหผู สําเร็จการศึกษาสามารถเขาใจและ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมความรูดานแบบจําลองโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมเคมีใหกับบัณฑิตโดยพยายามแทรกเขาในรายวิชาตาง ๆ ใหมากข้ึน 

แทนที่จะจัดทําเปนรายวิชาเดียว เพ่ือใหนักศึกษามีความคุนเคยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการคํานวณ  

และ รวมถึงการสอดแทรกทักษะดานการส่ือสารดวยภาษาตางประเทศจะมีสวนชวยใหผูสําเร็จการศึกษา

ทํางานรวมกับชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย โดยสงเสริมใหมีการเรียนการสอนในสวนดาน

ภาษาอังกฤษมากข้ึนในแตรายวิชา อยางนอยรอยละ 30 ของรายวิชาที่ทําการสอน และมีการเพ่ิมการ

พัฒนาการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยผานในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ส่ิงหนึ่งที่มิ

อาจละเลยไดคือการสอดแทรกทางดานคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของวิศวกร ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญที่

ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปใช และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมอีกดวย  และ รวมถึงการพัฒนาดาน

ภาษาอังกฤษใหนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

              ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่

ดําเนินการผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมเคมีมาเปนเวลานานมากกวา 30 ป อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนมหาวิทยาลัยที่มีความไดเปรียบทางยุทธศาสตรท่ีตั้งท่ีเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จึงมีสวน

สาํคัญในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมและมีสวนสําคัญในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงซึ่งเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพ่ือพัฒนาวิศวกรใหม

ใหมีความสามารถทันตอยุคสมัยและพัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทางสาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีขึ้น เพ่ือใหบัณฑิตท่ีจะจบออกไปในอนาคตมีความรู ความสามารถท่ี

ทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหสอดรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน

อีกดวย 

12.2   ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

             จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  พ . ศ .  2559- 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกนแสดงเจตจํานงอยางชัดเจนวา วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

“มหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก” ทางสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ไดตระหนักถึงความคาดหวังดังกลาว และไดใหความสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต

ทางดานวิศวกรรมเคมี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทาง

วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม 

และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแขงขันกับนานาชาติ ซึ่งเปนการสอดคลองกับพันธกิจที่ 2 ดานผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ และ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการเปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต  โดยมี

การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีของสภาวิศวกร หลักสูตรไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย

เพ่ิมรายวิชาที่เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง พัฒนาระบบการรับเขาใหหลากหลายเพ่ือใหเอ้ือตอการรับ

นักศึกษาตางชาติ และยังมีการเพ่ิมรายวิชาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ชวยพัฒนาทักษะดานการเปน

ผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรไดนําขอคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิภายนอกจากการ

ตรวจประเมินการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มาพัฒนาเพ่ิมรายวิชาดานภาษาอังกฤษ 

เพื่อใหแนใจวานักศึกษาจะสามารถติดตอสื่อสารในการทํางานได  และยังมีการปรับปรุงรายวิชา ใหมี

เนื้อหาเปนสากลมากข้ึน อาทิ ใหมีการใชเอกสารหรือตําราที่เปนภาษาอังกฤษมากข้ึน อันเปนการเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษาเขาสูอาเซียนและสากล ก็เปนการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา

มหาวิทยาลยัไปสูความเปนสากล 

13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1  การบริหารหลักสูตร 

  ไมม ี

13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ไมมี 

 13.3  รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอ่ืนเรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ไมมี  
 

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปน

หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในดานพ้ืนฐานวิศวกรรมเคมีท่ีดี เพ่ือพรอม

ท่ีจะตอบสนองความตองการของทั้งภาครัฐและเอกชน และเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศไทยตอไป

ในอนาคต นอกจากนี้หลักสตูรยังมุงเนนท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมทั้งทางดานคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือใหประกอบวิชาชีพและดํารงชีพไดตามแนวทางของจรรยาบรรณของวิศวกรอีกดวย  

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ดังน้ี 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเคมีท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี

และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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(2) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร

ในการคิดวิเคราะห  ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสทิธิภาพ 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนษุยสมัพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง ภาคภูมิใจ

ในทองถ่ิน สถาบัน และ ประเทศชาติ 

(8) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(9) มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียน

การสอน 

 

สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

 

1. มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวขอการ

เรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

2. แบบทดสอบความสามารถจริง 

  การพัฒนานักศึกษา 

 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีความเปนผูนําและ

ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. สงเสรมิใหนักศึกษามีคณุธรรม และ

จริยธรรม  

3. สงเสรมิการเตรียมความพรอมให

นักศึกษาสําหรับการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

4. การสงเสริมทางดานภาษาตาง ประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

1.  จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

นักศึกษาใหมีความเปนผูนํา

และผูรวมงานที่ดี มีมนุษย

สมัพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

3. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษามีความพรอมสําหรับ

การสอบใบประกอบวิชาชพี 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  4. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษาพัฒนาดาน

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 

 การเปล่ียนแปลง 

จุดเนนของหลักสูตร 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของนักศึกษา 1. การพานักศึกษาไปดูงานนอก

สถานท่ีในโรงงานที่เก่ียวของ 

2. ปรับปรุงวิชาปฏิบัติการเพ่ือให

นักศึกษามีความรูและทักษะ

ในการทํางาน 

3.  เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวของกับ

เศรษฐศาสตร 

 การเพ่ิมเนื้อหาใหม ๆ 

ที่สําคัญ 

ทําการทบทวนเนื้อหาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในสวน

สาระใหมหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

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

ปรับปรุงใหม  

1.2 การจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาภาค

การศึกษาพิเศษ  ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน          เดือนสิงหาคม –  เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย       เดือนมกราคม –  เดือนพฤษภาคม 

  ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมิถุนายน –  เดือนกรกฎาคม (ถามี) 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.  

2555 หมวดท่ี 2 ขอ 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

           ปญหาจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนที่มีสังคมที่กวางข้ึน     มี

ระบบการเรียนการสอนท่ีแตกตางจากเดิม มีกิจกรรมการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมการเสริมหลักสูตร

ท่ีนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม รวมท้ังการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะตองรูจักหนาที่

ของตัวเองและรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในสวนของสาขาวิชา เพ่ือใหคําแนะนําแนวการเรียน 

การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การรูจักวางแผนและมีเปาหมายในชีวิต รูจักหนาท่ีของตนเอง และรูจัก

การแบงเวลาไดอยางเหมาะสมโดยผานทางนักศึกษารุนพี่ใหมีหนาที่เปนพี่เล้ียงคอยดูแล  

2.4.2 จัดใหมกีารเขาคายคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน 

2.4.3 มีการจัด Home Room เพ่ือใหมีระบบอาจารย ท่ีปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให

นักศึกษาพบปะกับอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหอาจารยไดช้ีแนะใหคําปรึกษาและรับทราบถึงปญหาของ

นักศกึษา ไมวาจะเปนปญหาเรื่องการเรียนหรือเรื่องสวนตัว 

2.4.4 จัดใหมีการนัดพบผูปกครองนักศึกษาเพ่ือสรางความคุนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ

สอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและการตอบขอซักถามตาง ๆ  

2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียนมีระบบ

การทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเนื่อง โดยผานทางอาจารยและ

นักศกึษารุนพ่ี 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับ จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา(คน) 

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 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ (บาท) ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

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

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 

ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 

959,490 1,007,465 1,057,838 1,110,730 1,166,266 

รวมรายรับ 2,159,490 3,407,465 4,657,838 5,910,730 5,966,266 

ประมาณการรายจาย (บาท) 

 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทน   647,847 1,022,239 1,397,351 1,773,219 1,789,880 

งบวัสดุ 485,885 766,680 1,048,013 1,329,914 1,342,410 

งบครุภัณฑ 485,885 766,680 1,048,013 1,329,914 1,342,410 

งบดําเนินการ (การเรียนการ

สอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

539,873 851,866 1,164,459 1,477,682 1,491,567 

รวมรายจาย 2,159,490 3,407,465 4,657,838 5,910,730 5,966,266 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =  148,462  บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต 

 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคา

คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  146  หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               146  

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

 1.1  กลุมวิชาภาษา  12 

 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร-สงัคมศาสตร 12 

 1.3  กลุมวิชาคณติศาสตร-วิทยาศาสตร 6 
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 จํานวนหนวยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     110  

 ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 34 34 

2.2  กลุมวิชาบังคับ 67 70 

2.2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 20 20 

2.2.2  วิชาชีพวิศวกรรมเคมี 47 44 

2.2.3  วิชาฝกงานหรือวิชาสหกิจศึกษา   

        2.2.3.1 วิชาฝกงาน                 (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

        2.2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3  กลุมวิชาเลือก 9 6 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 

  

 3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

              นักศกึษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ          ดัง

รายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาภาษา โดยมี

รายวิชาดังตอไปน้ี 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II 

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

   

 (2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร -

สงัคมศาสตร โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 



                                                                                             มคอ.2 

 - 12 -  

        000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ                                                                                3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

**000 156  พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                         3 

 Basic Computer and Information Technology                     (ไมนับหนวยกิต) 

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

Learning Skill Development  

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

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 

หมายเหตุ : รายวิชา  000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศกึษาเรียนรูดวยตนเอง ในระบบ           e-

Learning ของมหาวิทยาลัยหรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการ

เรยีนการสอนในช้ันเรียนและไมนับหนวยกิต (Audit) นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ 

e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 (3)  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

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

Creative Thinking and Problem Solving  

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

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

   

 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  110 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดัง

รายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 (1)   กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปนี้  

 **EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

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

 Engineering Workshop Practice      
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  **EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 **EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                       3(3-0-6) 

 Computer Programming        

 **SC201005      เคมีท่ัวไป                                                                                                                        3(3-0-6) 

 General Chemistry  

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

 General Chemistry Laboratory                                                                                  

  **SC401206  แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 **SC401207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

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

 Calculus for Engineering III  

  **SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equation for Engineering  

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

 General Physics Laboratory I  

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

 General Physics Laboratory II  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                                                                                            3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                                                                                            3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

 (2)   กลุมวิชาบังคับ 67 หรือ 70 หนวยกิต 

  (2.1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 20 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ 

 **EN002204 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Engineering Materials   

 **EN414106     การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                                                   3(3-0-6) 

 Design of  Engineering Experiments 
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 **EN712000     ดุลมวลสารและพลังงาน                                                                               3(3-0-6) 

 Material and Energy Balances  

*EN712001 การใชเครื่องมือสําหรับกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Process Instrumentation   

 *EN712100     เคมีเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

 Physical Chemistry  

 **EN713301     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี                                                                               1(0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers  

 **SC201101     เคมีอินทรียเบ้ืองตน                                                                                     3(3-0-6) 

 Basic Organic Chemistry  

 **SC201102     ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน                                                                      1(0-2-1) 

 Basic Organic Chemistry Laboratory  

   

 (2.2)  วิชาชีพวิศวกรรมเคมี 44 หรือ  47  หนวยกิต 

                 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ และตองได

คะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 หรือ ตองไดรับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN714998 การเตรียม

โครงการวิศวกรรมเคมี และ EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี 

 **EN712101     อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics  

 **EN712102     การถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Momentum Transfer  

 **EN712103     การถายโอนความรอนและมวลสาร 4(4-0-8) 

 Heat and Mass Transfer  

 **EN712200     หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Momentum Transfer  

 **EN713002     การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                                                    3(3-0-6) 

 Safety Management in Chemical Industry  

 **EN713003     พลศาสตรของกระบวนการและการควบคมุ                                                       3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  

  **EN713004 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation 

 

 



                                                                                             มคอ.2 

 - 15 -  

 **EN713201    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Heat Transfer  

 **EN713202    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Mass Transfer  

 **EN713300    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 1(0-3-2) 

 Momentum Transfer Laboratory  

 **EN713302    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 1(0-3-2) 

 Heat Transfer Laboratory  

 **EN713303    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 1(0-3-2) 

 Mass Transfer Laboratory  

 **EN713400    จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ                                              3(3-0-6) 

 Chemical Kinetics and Reactor Design  

 **EN713761    สมัมนาทางวิศวกรรมเคมี                                                                             1(1-0-2) 

 Seminar in Chemical Engineering  

  **EN714 206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

 **EN714207    กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                                                                  3(3-0-6) 

 Chemical Industrial Processes  

 **EN714208    การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) 

 Chemical Plant Design  

 **EN714998    การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                                     1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Pre-Project  

 **EN714999    โครงการวิศวกรรมเคมี                                                                                  2(0-6-3) 

 Chemical Engineering Project  

   

         (2.3)  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาทุกคนที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอย

กวาสามในสี่ของหนวยกิตท้ังหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือสูงกวา ตองเลือกเรียนรายวิชา 

EN713796 การฝกงาน หรอื EN714785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี ดังน้ี 

 **EN713796  การฝกงาน                                                                                                  1(0-3-1) 

 Practical Training (ไมนับหนวยกิต) 

 **EN714785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                                                                           6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Chemical Engineering  
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         (3)   กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่

คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สาํหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN713796 การฝกงาน  ตองเรียนกลุมวิชาชีพเลือกเรียนอยางนอย 9 

หนวยกิต และสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN714785 สหกิจศึกษา ตองเรียนกลุมวิชาชีพเลือก

เรียนอยางนอย 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาทั้งกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาจะตองเรียนวิชาชีพเลือก

เรยีนของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอยางนอย 6 หนวยกิต 

**EN713104 เคมีสําหรับวิศวกรเคม ี 3(3-0-6) 

 Chemistry for Chemical Engineers  

 **EN713203      การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี                                                    3(3-0-6) 

 Computer Applications in Chemical Engineering  

 **EN713204 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 

 Separation Technology  

**EN713205 การออกแบบกระบวนการสาํหรับอุตสาหกรรมปโตรเลียมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Process Design for Petroleum Industries  

 **EN713401     การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Catalysis  

 **EN713500     เทคโนโลยีพอลิเมอร                                                                                    3(3-0-6) 

 Polymer Technology  

 **EN713501     เทคโนโลยีการกัดกรอน                                                                                3(3-0-6) 

 Corrosion Technology  

**EN713502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 Composite and Product Design  

**EN713503 การหอหุมข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Encapsulation    

 **EN713600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Electrochemical Technology for Chemical Engineering  

 **EN713601     เทคโนโลยีปโตรเลียม                                                                                   3(3-0-6) 

 Petroleum Technology  

 **EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

**EN713603 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Alternative fuels and renewable energy technologies  
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 **EN713774     หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                                                        3(3-0-6) 

 Special Topics in Chemical Engineering  

 **EN713800 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

                 Basic Biochemical Engineering  

 **EN713801    วิศวกรรมเคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemical Engineering  

 **EN713802     การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี                                             3(3-0-6) 

 Air Pollution Control in Chemical Plant  

 **EN412100     การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

 **EN412300    การศกึษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 **EN412500    กระบวนการผลิต                                                                         3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 **EN413101    การวิจัยดําเนินงาน                                                                                    3(3-0-6) 

 Operations Research  

 **EN413200    การควบคมุคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

 **EN414108     การจัดการทางวิศวกรรม                                                                             3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 **EN414112     วิศวกรรมคุณคา                                                                                       3(3-0-6) 

 Value Engineering  

  

             3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 9  หนวยกิต 

               ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

 

หมายเหตุ  :   *   รายวิชาใหม   

 **  รายวิชาปรับปรุง 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรก   หมายถึง วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

000 10x  ตัวเลข 5 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสถาบันภาษา 

EN หมายถึง อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 หมายถึง ลาํดับท่ีสาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

 00 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร 

 11 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 21 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 31 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 41 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 51 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 61 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 71 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 81 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ตัวเลขหลักที่ 3      หมายถึง ระดบัของวิชา (ช้ันปที่นักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 

ตัวเลขหลักที่ 4      หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 เลข 0   หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรและกระบวนการ 

 เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาอุณหพลศาสตรและปรากฏการณการนําพา              

 เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบกระบวนการ                            

 เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 

 เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมปฏิกิรยิา 

 เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาวัสดุศาสตร 

 เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาพลังงานและปโตรเคมี 

 เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ สหกิจศึกษา และฝกงาน 

 เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดลอม 

 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 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

   000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

English I  

   000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

Leadership and Management   

000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา                                                                   3(3-0-6) 

Creative Thinking and Problem Solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

Learning Skill Development  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                       3(3-0-6) 

Computer Programming        

  SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I 

   SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

General of Physics Laboratory I  

  SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

Fundamentals of Physics I  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 22   

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II 

EN001200         สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

Statics  

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

Engineering Workshop Practice  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) 

Engineering Drawing   

  SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

General Chemistry 
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  SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

General Chemistry Laboratory  

  SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 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 of Physics II  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 43   

  

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

EN002204    วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3(3-0-6) 

Materials Engineers  

EN712000        ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 

Material and Energy Balances  

EN712100     เคมีเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

Physical Chemistry  

EN712102     การถายโอนโมเมนตมั 3(3-0-6) 

Momentum Transfer  

  SC201101        เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Basic Organic Chemistry   

  SC201102        ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-2-1) 

Basic Organic Chemistry Laboratory  

  SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 65   
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

EN414106  การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Design of Engineering Experiments  

EN712001     การใชเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

Chemical Process Instrumentation   

EN712101     อุณหพลศาสตรทางเคมี 3(3-0-6) 

Chemical Thermodynamics   

EN712103     การถายโอนความรอนและมวลสาร 4(4-0-8) 

Heat and Mass Transfer  

EN712200     หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตมั 3(3-0-6) 

Unit Operations for Momentum Transfer  

  SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equation for Engineering 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 87   

  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 156  พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

Multiculturalism  

EN713201    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

Unit Operations for Heat Transfer  

EN713202    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) 

Unit Operations for Mass Transfer  

EN713300 ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 1(0-3-2) 

Momentum Transfer Laboratory  

EN713301       ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี 1(0-3-2) 

Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineer  

EN713400 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 3(3-0-6) 

Chemical Kinetics and Reactor Design 
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ENxxxxxx วิชาเลือก 3  

Elective Course  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 104 

  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN713002 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Safety Management in Chemical Industry  

EN713003 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  

EN713004 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation  

EN713302    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 1(0-3-2) 

Heat Transfer Laboratory  

EN713303    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 1(0-3-2) 

Mass Transfer Laboratory  

EN713761 สมัมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 

Seminar in Chemical Engineering  

ENxxxxxx วิชาเลือก 3  

Elective Course  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 

  

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN713796 การฝกงาน 1(0-3-1)  

Practical Training  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน (ไมนับหนวยกิต) 1   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN714206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

EN714207    กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                                                                  3(3-0-6) 

Chemical Industrial Processes  

EN714998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี 1(0-3-2) 

Chemical Engineering Pre-Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 3  

Elective Course  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 13   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 135 

  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN714206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

EN714207    กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                                                                  3(3-0-6) 

Chemical Industrial Processes  

EN714208    การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Chemical Plant Design  

   xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6  

Free Elective  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 140 

  

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN714208    การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

Chemical Plant Design  

EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี 2(0-6-3) 

Chemical Engineering Project  
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xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6  

Free Elective  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน   11  

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 146 
  

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN714785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6  

Cooperative Education in Chemical Engineering  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน   6   

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 146 
  

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไมมี  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียน 

           Development of reading, writing, speaking and listening 

skills for use in every-day life and learning 
 

 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 000 101  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 000 101 

           Development of reading, writing, speaking and listening 

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

the course 000 101 
 

 

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 102  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

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

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

occupation 

   

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 103  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 

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 ภาวะผูนาํและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎี

การจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการ การ

เปล่ียนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

  Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and team 

working, principle and  theories of management, self 

management,  crisis management, change management, 

conflict management, strategic management, development of 

leadership and  management 

 

 

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรม

ตะวันตก  วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมอีสาน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับ

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 

 

   

000 160   คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3 

 Basic Computer and Information Technology (ไมนับหนวยกิต) 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศและการ

สื่อสาร 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 การคดิเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค 

การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับ

การแกปญหา 

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

 Learning Skill Development  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการ

เรียนรู ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความปลอดภัย ทักษะ

การตั้งคําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซนใน

การศึกษา ทักษะการทํางานเปนทมี เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะการ

แกไขปญหา 

 

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

paced learning skill, application of computer for learning, quality 

management system in organization, principles of safety, inquiry 

skill, noting skill, creative thinking skill, Kaizen in education, 

team work skill, presentation technique, problem solving skill 

 

 

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 ระบบแรง แรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ 

และ พลศาสตรเบื้องตน 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability 

of structure, centroid, principle of virtual work and introduction 

to dynamics 

 

 

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

 Engineering Workshop Practice  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites: None  

 ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการพ้ืนฐาน

และปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ การดําเนินงานการตัด

เฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การปรับแตง การ

ดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงานข้ันแนะนํา 
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Safety in workshop practice, basic principles and 

practice of various tools and machines, manual and automatic 

machining operation, arc welding, gas welding, bench work, basic 

electrical operation and introduction to electrical system in 

industry 

   

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

 Engineering Drawing  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวย

และแผนคล่ี แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียน

แบบข้ันพื้นฐาน 

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 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร และ

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูล

อิเ ล็กทรอนิกส  การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม การ

ออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง

ที่เปนปจจุบัน หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลหลักมูล 

การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ และ

สายอักขระและแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

Computer concepts : evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software components 
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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 :  high level language 

programming fundamental, fundamental data types, data input 

and output, control structures, functions, arrays and strings and 

files, programming practices 

 

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

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี 

หลักการพัฒนาสร างเสริมค านิยมที่ดี ในการทํางานและการเป น

ผูประกอบการท่ีดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปน

ทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน  หลักในการประกอบการท่ีมี

ความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ  องคความรูในการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน

และหลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบ้ืองตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด  การฝกปฏิบัติ

พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน   

 

  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 
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teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility ( CSR) , development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and tips 

for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

 

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใช

งานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก 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 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและการคิด

เชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและ

การนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization and 

management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational health 
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and safety, creating motivation, critical and creative thinking, 

innovation development, modern information and 

communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, personality 

development for leadership. 

   

**EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การศึกษาหลักการดานการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธการผลิต

และการแขงขันในอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑและการเลือก

กระบวนการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพโดยรวม

และการควบคุมคุณภาพดวยหลักสถิติ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

และแบบลีน การพยากรณการวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดท่ีต้ังและ

การออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบระบบการทํางาน   ความตองการ

วัสดุคงคลัง และการจัดตารางการผลิต 

 

 

 Study of industrial management concepts, production 

strategy and competitiveness, product design and process 

selection, supply chain management, total quality management 

and statistical quality control, just in time system and lean 

manufacturing, forecasting, capacity planning and facility 

location, facility layout and work system design, aggregate 

planning management, inventory and material requirements 

planning and production scheduling 

 

 

**EN412300 การศกึษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study and Productivity Improvement  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการแกปญหาทั่ วไป ความรู ในการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และการประยุกต

หลักการเศรษฐกิจทางการเคล่ือน การใชแผนภูมิกระบวนการไหลและ

แผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิไซโม การศึกษาเคล่ือนไหวแบบ

จุลภาค สูตรเวลาและการหาเวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การ
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วิเคราะหการปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ

การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณที่เก่ียวของกับการ

ทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ   

 General problem solving process, working knowledge of 

the time and motion study, practices, procedures, and 

application of principles of motion economy, use of flow 

process charts and diagram, Man- Machine chart, Simo chart, 

micro- motion study, time formulas and determination of 

standard time, work sampling, operation analysis, line 

balanceing, performance rating, standard data systems and use 

of equipment related to the work, increase of productivity by 

the improvement of work method and incentive 

 

**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการ

ผลิต  การหลอ การ ข้ึนรูป การตัดเ ฉือน และการเ ช่ือมประสาน  

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 

 

 

**EN413101 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412000 (#) หรือ EN414106 (#)  

 

 ระเบียบวิ ธีการวิ จัย ดําเนินงานในการแกปญหาวิศวกรรม 

อุตสาหการแผนใหมข้ันแนะนํา การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ

โปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส 
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ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองวัสดุคงคลัง และการจําลองในกระบวนการ

ตัดสินใจ  

 An introduction to the methodology of operations 

research in modern industrial engineering problem solving, the 

use of mathematical models, linear programming, 

transportation model, project management, games theory, 

queuing theory, inventory model and simulation in decision 

making process 

 

**EN413200 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN412000 หรือ EN414106  

 

 ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพขั้นแนะนํา 

การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทางสถิติท่ีใชในการจัดการ

คุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 

แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ 

การวิเคราะหระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

 Introduction to the philosophy and basic concepts of 

quality improvement, total quality management ( TQM) , 

statistical methods for quality management, quality control 

techniques, statistical process control ( SPC) , various types of 

control charts, process capability analysis, measurement system 

analysis, acceptance sampling plans 

 

 

**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC401207   

 

 สถิติขั้นแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 

การทดลองที่มีปจจัยเชิงเด่ียว การออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ จัตุรัสละติน

และการออกแบบท่ีเก่ียวของ การทดลองแบบแฟคตอเรียล การทดลองแบบ

แฟคตอเรียล การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล การถดถอยเชิงเสนและ

ระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองขั้นแนะนํา  
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 Introduction to statistics, introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and related 

designs, factorial designs, fractional factorial designs, introduction 

to regression and response surface methodology 

 

 

**EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี   

 

 แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม การจําลองแบบการตัดสินใจ

และแขนงการตัดสินใจ การจําลองแบบดวยสมการถดถอย การจําลองแบบ

การควบคุมวัสดุคงคลัง การประยุกตใชและการวิเคราะห  การจําลองแบบ

กําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  

กําหนดการเชิงเปาหมายและกําหนดการเชิงไมเปนเสนตรง  การจําลอง

แบบโครงขายงาน  การจัดการโครงการ  การจําลองแบบซิมมูเลช่ัน  และ

การวิเคราะหแบบมารคอฟ  

 Concepts of engineering management,  decision models 

and decision trees, regression models, inventory control 

models, linear programming modeling applications and 

computer analysis, integer programming, goal programming and 

nonlinear programming,  network models, project management,  

simulation modeling and markov analysis 

 

   

**EN414112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) 

 Value Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณคาข้ันแนะนํา การวางแผน

งาน การจัดการโปรแกรม การเลือกโครงการ โปรแกรมตนทุนเปาหมาย 

โปรแกรมการลดตนทุน การวิเคราะหขอมูลในวิศวกรรมคุณคา การ

ประยุกตและกรณีศึกษา  

 History and fundamentals of value engineering, job 

plan, program management, project selection, cost target 
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program, cost reduction program, data analysis in value 

engineering, applications and case studies 

 

**EN712000 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) 

 Material and Energy Balances  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การคํ านวณทาง วิศวกรรม เคมี ข้ั นแนะนํ า  หน วยและมิ ติ  

กระบวนการ ตัวแปรกระบวนการ และ มวลสารสัมพันธ การคํานวณดุล

มวลสารสําหรับกระบวนการที่ไมมีปฏิกิริยาเคมี ปฏิบัติการที่มีหลายหนวย

ปฏิบัติการ การปอนเวียนรอบ การปอนขาม การเปาท้ิง และกระบวนการ

ที่มีปฏิกิริยาเคมีเก่ียวของ การใชขอมูลสมดุลเคมีและ  วัฏภาค การคํานวณ

ดุลพลงังานของกระบวนการที่ไมมีและมีปฏิกิริยาเคมี 

 

  Introduction to chemical engineering calculations, unit 

and dimension, process,  process variables and stoichiometry, 

material balance calculation for process without chemical 

reaction, involving multiple units, recycling, bypassing, purging 

and with chemical reaction process, use of chemical and phase 

equilibrium data, energy balance calculation without and with 

chemical  processes  

 

 

*EN712001 การใชเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Process Instrumentation   

 เง่ือนไขของรายวิชา  : SC501006  

  คุณลักษณะ ชนิด และขอจํา กัดของเครื่องมือวัดที่ ใ ช ใน

อุตสาหกรรมท่ีประกอบดวยกระบวนการทางเคมี เทคนิคการเช่ือมตอแต

ละองคประกอบ 

 Characteristics, types and limits of measuring 

instruments used in chemical process industry interfacing 

components techniques 

 

  
 

*EN712100 เคมีเชิงฟสิกส 3(3-0-6) 

 Physical Chemistry  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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  ธรรมชาติเคมีไฟฟาของเคมีเชิงฟสิกส แกส อุณหพลศาตรทางเคมี 

กฎของอุณหพลศาสตร พลังงานอิสระ กฎของสถานะ สมดุลทางเคมี 

สารละลายท่ีมีข้ัวและไมมีขั้ว เคมีไฟฟา 

 The nature of physical chemistry, gases, chemical 

thermodynamics, the law of chemical thermodynamics, free energy, 

phase rule, chemical equilibrium, solutions of non-electrolytes and 

electrolytes, electrochemistry 

 

 

**EN712101 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Thermodynamics  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712100   

       อุณหพลศาตรของระบบหลายองคประกอบ การประยุกตใชสําหรับ

สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 

  Thermodynamics of multi- component systems, 

applications for phase equilibrium and chemical reaction 

equilibrium 

 

    

**EN712102 การถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Momentum Transfer  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  คุณสมบัติเชิงกายภาพของของไหล สถิตศาสตรของไหลและการ

ประยุกต คุณลักษณะของการไหลของของไหล สมการพลังงานและมวล

สาร ความเสียดทานของของไหลในทอ กลไกของการถายเทโมเมนตัม การ

ดุลโมเมนตัมระดับจุลภาคและการกระจายความเร็ว สมการเปลี่ยนแปลง

สาํหรับระบบอุณหภูมิคงตัว การไหลในเครื่องมืออุปกรณทางวิศวกรรมเคมี 

การไหลแบบฟองผุด และฟูลอิดไดเซชัน 

 Physical properties of fluids, fluid static and application, 

characteristics of fluid flow, mass and energy equation, fluid 

friction in pipes, mechanism of momentum transfer, 

microscopic momentum balance and velocity distribution, the 

equation of change for isothermal system, flow in chemical 

engineering equipment, bubble flow and fluidization 
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**EN712103 การถายโอนความรอนและมวลสาร 4(4-0-8) 

 Heat and Mass Transfer  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การถายโอนความรอนข้ันแนะนํา การนําความรอนแบบสถานะคงตัว

ในมิติเดียว การนําความรอนแบบสถานะคงที่ในหลายมิติ หลักการของการพา 

ความสัมพันธโดยประสบการณและจากการปฏิบัติสําหรับการพาความรอน

แบบบังคับ ระบบการพาตามธรรมชาติ หลักมูลของการถายโอนมวลสาร การ

แพรของโมเลกุลท่ีสถานะคงที่ การพา การถายโอนมวลสารท่ีสวนตอประสาน 

สหสัมพันธของการพา เครื่องมือที่ใชในการถายโอนมวลสาร   

 Introduction to heat transfer steady- state conduction–

one dimension, steady–state conduction–multiple dimensions, 

principles of convection, empirical and practical relations for 

forced–convection heat transfer, natural convection systems, 

fundamental mass transfer, steady- state molecular diffusion, 

convective mass transfer, interface mass transfer, convective 

mass –transfer correlations, mass-transfer equipments 

 

   

**EN712200 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Momentum Transfer  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712102(#)   

  สมบัติเฉพาะของอนุภาค การลดขนาดอนุภาค การเพ่ิมขนาดของ

อนุภาค การผสมของอนุภาคของแข็ง การเคล่ือนที่ของอนุภาคในของไหล 

การออกแบบหนวยปฏิบัติการสําหรับการแยกของไหลและของแข็ง การ

นอนกน การกอสภาพของไหล (ฟลูอิดไดเซชัน) การแยกดวยแรงหนี

ศูนยกลางการไหลผานความพรุนระหวางอนุภาค (การ ไหลของของไหล

ผานฐานอนุภาคและเกิดการกรอง) การลําเลียงอนุภาค การไหลตัวของผง

และการเก็บสะสม 

Particle characterization, particle size reduction, particle size 

enlargement,  mixing of solid particle, motion of particles in a fluid 

flow field, design of unit operations for solid- fluid separations, 

sedimentation, fluidization, centrifugal separations, fluid flow 

through porous media flow through bed of particles and filtration, 

particles conveying, powder flow and storage 
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**EN713002 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Safety Management in Chemical Industry  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยและการควบคุมปองกันความ

สูญเสีย หลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การ

บงช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในการทํางานใน

กระบวนการทางเคมี อุตสาหกรรมความปลอดภัยของแกสและสารเคมี และ 

พิษวิทยา สุขศาสตรอุตสาหกรรม การปองกันความสูญเสียการรั่วไหลของ

สารพิษและการแพรกระจายออกสูบรรยากาศโดยแบบจําลอง การปองกันการ

สูญเสียจากเพลิงไหมและการระเบิด การออกแบบเพื่อปองกันการเกิดไฟและ

ระเบิด การออกแบบระบบดับเพลิง กฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภัย 

 Concept and theories of safety and loss prevention 

control, principle of safety management in industrial, hazard 

identification and handling including risk assessment, chemical 

process safety at work,  industrial gas chemical safety and 

toxicology, industrial hygiene, loss prevention from chemical 

release and dispersion by understanding the models, source 

models and dispersion model, loss prevention from fires and 

explosions, design to prevent fires and explosion, fire fighting 

design,  legislation and safety laws 

 

 

**EN713003 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Process Dynamics and Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC402302  

  แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับระบบทางวิศวกรรมเคมี เทคนิค

ในการหาคําตอบและพลศาสตรของระบบ แนะนําการควบคุมอัตโนมัติ 

แนวคิดของระบบปอนกลับ การวิเคราะหเสถียรภาพ การตอบสนองตอ

ความถ่ี การออกแบบและการปรับต้ังระบบควบคุม แนะนําการวัดและ

คุณลักษณะของเครื่องมือวัด แนะนําระบบควบคุมข้ันสูง   

 Mathematical modeling of chemical engineering systems, 

solution techniques and dynamics of these systems, introduction 

to automatic control, feedback control concept,  stability analysis, 

frequency response,   control system designs and tunings, 
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introduction to measurements and control instrument 

characteristics, introduction to advance process control 

   

**EN713004 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Modeling and Simulation  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : EN712101   

  การสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การเลือกสมการ

ของสภาวะ ของไหลในทอ ปม และเครื่องอัด สมดุลมวล และพลังงาน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การวิเคราะหวิกฤติการณ การออกแบบถัง

ปฏิกรณ  หอกลั่น เครื่องดูดกลืน  

  Process simulations by computer software, equation of 

state selection,  fluid in pipes pump and compressor, material 

and energy balance, heat exchanger, pinch analysis, reactor 

design, distillation column, absorber  

 

   

**EN713104 เคมีสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 

 Chemistry for Chemical Engineers  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

  การวิเคราะหขอมูล แกส ของแข็ง ของเหลว อุณหพลศาสตร อุณ

หเคม ีสมดุลเคมี สารละลาย  การเปลี่ยนวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาค จลน

ศาตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีพื้นผิว ทฤษฎีกรด-เบส การวิเคราะหดวยเครื่องมือ

วัด  

 Treatment of analytical data, gas, solid, liquid, 

thermodynamics, thermochemistry, chemical equilibrium, 

solution, phase change and phase diagram, chemical kinetics, 

electrochemistry, surface chemistry, theory of acid- base, 

instruments for data analysis 

 

   

**EN713201 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Heat Transfer  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712103 (#)   

       การถายเทความรอนข้ันแนะนํา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนข้ัน

แนะนํา อุปกรณแลกเปล่ียนความรอนข้ันพ้ืนฐาน เชน เครื่องแลกเปลี่ยน
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ความรอนแบบทอสองช้ัน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบถังและทอ การ

ทําระเหยเชน หมอตมระเหยแบบสามขั้นตอน การทําแหงของวัสดุใน

กระบวนการ เชน เครื่องอบแหงแบบถาด 

       Introduction to heat transfer, introduction to heat exchanger, 

basic heat – exchanger equipment such as double-pipe exchanger 

and shell & tube exchanger, evaporation such as triple effect 

evaporator, drying of process materials such as tray dryer 

 

 

**EN713202 หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) 

 Unit Operations for Mass Transfer  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712103 (#)   

       สมดุลระหวางวัฏภาคไอและของเหลว การกลั่นแบบแฟลซ การ

กลั่นสารผสมทวิภาค การกล่ันสารผสมหลายองคประกอบโดยการกลั่น

แบบตอเนื่อง การกลั่นแบบกะ การดูดซึมกาซและการดึงออก การสกัด

ของเหลวกับของเหลวกับตัวทําละลายแบบไดบางสวนและแบบตัวทํา

ละลายไมละลายซึ่งกันและกัน  

 

  Vapor –  liquid phase equilibrium, flash distillation, 

binary distillation continuous multicomponent distillation, 

batch distillation, gas absorption and stripping, liquid- liquid 

extraction with partical miscible and immiscible solvents 

 

 

**EN713203 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Computer Applications in Chemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN001203  

       การกําหนดสมดุลมวลและความรอนโดยประยุกตแผนตารางทํา

การ  วิเคราะหทางสถิติโดยประยุกตใชแผนตารางทําการ การแกปญหา

ทางคณติศาสตรโดยประยุกตใชทางคณิตศาสตร โปรแกรมก่ึงสําเร็จรูปและ

การคํานวณตางๆ ท่ีมีใหใชบนอินเตอรเน็ต การจําลองกระบวนการผลิต

โดยใชโปรแกรมประยุกต   

 Formulating material and energy balance problems by a 

spreadsheet statistical analysis by a spreadsheet application, 

solving mathematical problems by mathematical applications, 
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software available on the internet online calculations, process 

simulations by computer software 

   

**EN713204 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) 

 Separation Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : EN712103 (#)   

  กระบวนการแยกขั้นแนะนํา  การ ดํา เนินที่ สภาวะสม ดุล 

กระบวนการดูดซึม การแยกโดยการกรองดวยแผน การแยกดวยเย่ือเลือก

ผาน กระบวนการดูดซับ และการแลกเปล่ียนอิออน  

       Introduction to separation processes, equilibrium-stage 

operations, absorption, membrane separations, adsorption and 

ion exchange 

 

 

**EN713205 การออกแบบกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเลียมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Process Design for Petroleum industries  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : EN712000   

  บทนําเก่ียวกับการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมประกอบดวย การพัฒนาการออกแบบกระบวนการใน

อุตสาหกรรมป โตรเลียม ขอพิจารณาพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบ

กระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม การประมาณราคาการออกแบบ

กระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม การออกแบบกระบวนการใน

อุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีเหมาะสม การเลือกวัสดุและการติดตั้งเคร่ืองมือ 

และการทํารายงานการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม 

วัสดุ การถายโอน การจัดการ และอุปกรณการบําบัด - การออกแบบ และ

ราคา 

 

  Introduction to process design for petroleum industries 

of the following process design development for petroleum 

industries, general design considerations for petroleum 

industries, cost estimation for petroleum industries, optimal 

design for petroleum industries, material selection and 

equipment fabrication for petroleum industries and the design 

report for petroleum industries, Materials, transfer, handling and 

treatment equipment-design and costs 

 



                                                                                             มคอ.2 

 - 42 -  

**EN713300 ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 1(0-3-2) 

 Momentum Transfer Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712200 (#)   

 การปฏิบัติการเก่ียวกับความรูหลักมูลทางอุณหพลศาสตร หนวย

ปฏิบัติการสําหรับการไหลของของไหล การเสียดทานในทอ ไฮโดรไซโคลน 

การตกตะกอน ตัวเลขเรยโนลดสําหรับของไหล การลดขนาดและการแยก

ขนาด การกรองแบบแผนและกรอบอัด การกระจายตัวของของไหลใน

เครื่องปฏิกรณ และฟลูอิไดซเซชัน  

Momentum transfer laboratory covers fundamental of 

thermodynamics, unit operations for fluid flow, friction loss in 

pipes, hydrocyclone, sedimentation, Reynolds number of 

flowing liquid, size reduction and screening, plate and frame 

filtration, residence time distribution and fluidization   

 

 

**EN713301      ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี 1(0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712100 (#)   

 การปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะหพ้ืนฐานดวยเครื่องมือวัด

ตางๆ การหาคาความรอนดวยเครื่องบอมบแคลอรีเมทรี การวัดความ

เขมขนของสารละลายโลหะหนักดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปก

โตสโคป การวัดความเขมขนของสารละลายสียอมผาดวยดวยเครื่องยู

วีสเปกโตสโคป การทดสอบสมบัติของพอลิเมอรดวยเครื่องดีเอสซี การ

วิเคราะหหาองคประกอบกาซดวยเคร่ืองแกสโครมาโตกราฟฟ การทดสอบ

สมบัตทิางกลของวัสดุดวยเครื่องยูนิเวอรซอลเทสติงแมชชีน การวิเคราะห

สมบัติทางความรอนดวยเครื่องทีจีเอ การวิเคราะหหาชนิดและปริมาณ

ของสารประกอบดวยเคร่ืองเอชพีแอลซี 

 

 Laboratory in basic analysis by analytical apparatuses, 

analysis of heating value using bomb calorimeter, analysis of 

heavy metal concentration in solution using AAS, analysis of dye 

concentration using UV spectroscopy, analysis of polymer 

properties using DSC, analysis of gas components using GC, 

analysis of material’ s physical property using UTM, analysis of 
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material’s thermal degradation using TGA, analysis for type and 

amount of compound using HPLC   

   

**EN713302      ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 1(0-3-2) 

 Heat Transfer Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN713201 (#)   

 การปฏิบัติการเก่ียวกับเครื่องปฏิบัติการเฉพาะหนวยสําหรับการ

ถายโอนความรอน การนําความรอน การพาความรอนในทอแบบอิสระและ

แบบบังคับ การแผรังสี การอบแหงแบบถาด เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

แบบแผน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองช้ัน เครื่องตมระเหย

แบบสามเอฟเฟคท เครื่องตมระเหยแบบฟลมไหลข้ึน 

Laboratory in unit operations for heat transfer, thermal 

conduction, free and forced convection in pipe, radiation, tray 

dryer, plate heat exchanger, double pipe heat exchanger, triple 

effects evaporator, climbing film evaporator  

 

 

**EN713303     ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 1(0-3-2) 

 Mass Transfer Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN713202 (#)   

  การปฏิบัติการเก่ียวกับความรูพื้นฐานและปฏิบัติการเฉพาะหนวย

ของการถายโอนมวลสาร พฤติกรรมทางพลศาสตรของถังที่มีการกวน การ

กลั่นแบบกะ หอทําความเย็น การสกัดระบบของแข็งของเหลว การสกัด

ของเหลว ปฏิกิริยาทางเคมีวัฏภาคของเหลว การดูดซึมกาซ การดูดซับ

ระหวางกาซและของเหลว 

Laboratory work in fundamental and unit operations in 

mass transfer, dynamics behavior of stirred tanks, batch 

distillation, bench top cooling tower, solid liquid extraction, 

liquid extraction, liquid phase chemical reaction, gas 

absorption, liquid/gas adsorption 

 

   

**EN713400 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 3(3-0-6) 

 Chemical Kinetics and Reactor Design  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN712000    
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  แนวคิดท่ัวไปของจลนพลศาสตรเคมีและประยุกตใชทางอุณหพล

ศาสตร ดุลโมล การเปล่ียนแปลงและการหาขนาดของเครื่องปฏิกรณ กฎ

อัตราเร็ว และมวลสารสัมพันธ แนวคิดท่ัวไปของจลนพลศาสตรเพื่อการ

วิเคราะหและออกแบบเครื่องปฏิกรณเคมี ชนิดเครื่องปฏิกรณ เคร่ือง

ปฏิกรณแบบเด่ียว และเครื่องปฏิกรณแบบหลายตัว ระบบปฏิบัติการแบบ

อุณหภูมิคงที่และแบบอุณหภูมิไมคงท่ี การเก็บและวิเคราะหขอมูลอัตราเร็ว 

เครื่องปฏิกรณสําหรับระบบท่ีเปนเน้ือเดียวกัน และเครื่องปฏิกรณสําหรับ

ระบบท่ีไมเปนเนื้อเดียวกัน 

 

 General concepts of chemical kinetic and application of 

thermodynamic, mole balances, conversion and reactor sizing, rate 

laws and stoichiometry, kinetic fundamentals to the analysis and 

design of chemical reactors,  type of reactors,  single reactor and 

multiple reactor systems,  isothermal and non- isothermal 

operation,  collection and analysis of rate data,  homogeneous 

reactors and introduction to heterogeneous reactors 

 

 

**EN713401 การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Catalysis  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC201005  

  หลักการเรงปฏิกิริยาเอกพันธุและการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุเบ้ืองตน 

ชนิดของตัวเรงปฏิกิริยาการผลิตและทดสอบตัวเรงปฏิกิริยา อัตราเร็วและ

สมรรถนะของตัวเรงปฏิกิริยา ฐานหลักสําหรับการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา

ที่มีสารรองรับ โดยใชจลนพลศาสตรเปนตัวชวย การออกแบบวัฎจักรการ

เรงปฏิกิริยาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการออกแบบตัวเรง

ปฏิกิริยา การเส่ือมสภาพของตัวเรงปฏิกิริยา การดูแลรักษาและการ

เลอืกใชตัวเรงปฏิกิริยาในโรงงานปโตรเคมี 

 

  Principles of homogeneous catalysis and heterogeneous 

catalysis, types of catalyst, catalyst manufacture and catalyst 

testing, rate and performance of catalysts, basis for the design 

of supported catalysts, kinetics- assisted design of catalytic 

cycles, mathematical models in catalyst design, catalyst 

deactivation, catalytic cycles, mathematical models in catalyst 
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design, catalyst deactivation, handling and selection of catalysts 

in petrochemical plants 

 

**EN713500 เทคโนโลยีพอลิเมอร 3(3-0-6) 

 Polymer Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การแบงชนิดของพอลิเมอร โครงสรางและคุณสมบัติของพอลิเมอร 

การเกิดพอลิเมอรแบบการเติมและแบบควบแนน คุณสมบัติเชิงกลของพอ

ลิเมอร วิธีทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร พลาสติกท่ีใชเพ่ือการอุปโภค 

พลาสติกสําหรับงานวิศวกรรม กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร  การอัดรีด 

การฉีดเขาเบา การเปาข้ึนรูป 

 Polymer classification structure and properties of 

polymer, addition and condensation polymerization, 

mechanical property of polymer, polymer characterization 

tests, commodity plastic, engineering plastic, polymer forming 

process, extrusion, injection molding, blow molding 

 

 

**EN713501    เทคโนโลยีการกัดกรอน 3(3-0-6) 

 Corrosion Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        หลักการเก่ียวกับการกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน การทดสอบ

การกัดกรอน การปองกันการกัดกรอน การเลือกใชวัสดุท่ีมีความเหมาะสมใน

การปองกันการกัดกรอน สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการกัดกรอน 

       Corrosion principles, forms of corrosion, corrosion 

prevention, corrosion properties of materials, corrosion 

environments 

 

   

**EN713502    วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 Composite and Product Design  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC201005  

  ระบบพอลิเมอรหลายองคประกอบ พอลิเมอรผสมและวัสดุ

ประกอบ การข้ึนรูปพอลิเมอร สมบัติทั่วไปและการเปล่ียนเฟสของวัสดุ
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ประกอบ การวิเคราะหคุณลักษณะของพอลิเมอร สมบัติทางกล สมบัติทาง

ความรอน สมบัติทางเคมี สมบัตทิางกายภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ 

 Multicomponent polymer systems, polymer blend and 

composite, polymer processing, general properties of polymers, 

order of composite phase transition, characterizations of 

composite, mechanical properties, thermal properties, chemical 

properties, physical properties, design of polymer products 

   

**EN713503    การหอหุมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Encapsulation    

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC201005  

  บทนําเก่ียวกับการหอหุม วิธีที่ใชในการหอหุม วัสดุท่ีใชในการ

หอหุม วิธีตรวจสอบสารที่ถูกหอหุม ภาพรวมของเทคโนโลยีการหอหุมและ

การนําไปใชงาน การหอหุมในอุตสาหกรรมอาหาร การหอหุมดวยไลโพโซม 

การหอหุมสารใหรสชาต ิ

 Introduction to encapsulation, encapsulation methods, 

materials for encapsulation, characterization methods of 

encapsulates, overview of encapsulation technology and its 

applications, encapsulation in food industry, liposomal 

encapsulation, flavor encapsulation 

 

 

**EN713600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Electrochemical Technology for Chemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

        หลักการพ้ืนฐานทางเคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรและศักยของ

ข้ัวไฟฟา จลนศาสตรเคมีไฟฟา พาสซิวิตี ระเบียบวิธีโพลาไรเซชัน เซลกัลป

วานิก และเซลลความเขมขน และการประยุกตเทคโนโลยีเคมีไฟฟาใน

กระบวนการทางเคมี 

 

  Principle of electrochemistry, thermodynamics and 

electrode potential, passivity, polarization methods, galvanic 

and concentration cell and application of electrochemical 

technology in chemical processes 
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**EN713601 เทคโนโลยีปโตรเลียม 3(3-0-6) 

 Petroleum Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC201101  

  คณุลักษณะและหลักการทางเคมีของปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ จากโรงกลั่น และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ การทํางานของ

โรงงานแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการปรับสภาพกาซธรรมชาติและ

ของเหลวที่มีปนอยูกับกาซ กระบวนการกลั่นนํ้ามันการสกัดและแยกสาร

อ่ืนที่ปนอยูกับกาซธรรมชาต ิแนวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเคมอีินทรีย      

 

  Nature and chemistry of petroleum and natural gas, 

refined products and their properties, introduction to natural 

gas separation plant and treatment process of natural gas and 

associated liquids, refinery and distillation processes, solvent 

extraction and solvent substances obtained from natural gas, 

economic trends in organic chemical industry 

 

 

**EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : SC201005  

  พลังงานชีวภาพ การเพ่ิมความหนาแนน ไพโรไลซิส แกสฟเคชัน 

การเผาไหมชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตกาซชีวภาพและกาซ

ไฮโดรเจน น้ํามันไบโอดีเซล เคมีภัณฑฐานชีวภาพ และพอลิเมอรชีวภาพ  

 Bioenergy, densification, pyrolysis, gasification, biomass 

combustion, ethanol  production, biogas and hydrogen 

production, biodiesel, bio-based chemicals and bio-polymers 

 

 

**EN713603 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Alternative fuels and renewable energy technologies  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : SC201005  

   บทนําสถานการณพลังงานโลก ผลกระทบของการผลิตและใช

เช้ือเพลิงแบบดั้งเดิมตอสิ่งแวดลอมการผลิตไฟฟาและการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การเก็บกักพลังงาน กระบวนการเคมีไฟฟาที่

เหนี่ยวนําดวยแสง ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิง 
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  Global energy situations, conventional fuels and their 

environmental impacts, electricity generation and renewable 

energy applications, energy storage, photoelectrochemical 

cells, hydrogen and fuel cells 

 

 

**EN713761 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 

 Seminar in Chemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  ไมมี  

          การปริทัศนบทความหรือรายงานลาสุดที่อยูในความสนใจของ

นักศึกษาการสัมมนาน้ีจัดข้ึนเพื่อใหนิ สิตไดมีการฝกฝนการพูดในที่

สาธารณะในหัวขอทางวิชาการ โดยเสนอสมัมนาในที่ประชุม  

 Review of recent papers or reports of interest by 

students, the seminars are organized to give practicing in clear, 

precise and critical exposition on technical topics and to give 

training in public speaking 

 

 

**EN713774 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Special Topics in Chemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเร่ืองในทางวิศวกรรมเคมี ซ่ึงควรแก

การสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีกําลังเปนที่นาสนใจในปจจุบัน  

 Subject covers specific content in chemical engineering 

which should be interested, depending on development of 

technology  

 

   

**EN713796       การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนบัหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีมีความสัมพันธ

และเก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

       Practical training at industrial plants or working units 

relating to chemical engineering field 
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**EN713800 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Biochemical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 

 ความสัมพันธระหวางชีวภาพกับวิศวกรรมศาสตร พ้ืนฐานของ

เซลลส่ิงมีชีวิต ประโยชนจากพลังงานท่ีกําเนิดจากเซลลส่ิงมีชีวิต ตัวเรง

ปฏิกิริยาทางชีวภาพ จลนพลศาสตรของเซลลการออกแบบเคร่ือง

ปฏิกรณชีวภาพ การแยกผลิตภัณฑ และการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิใน

อุตสาหกรรม การนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรม 

 Relationships between biology and engineering, basics 

of living cells, the usefulness of energy generated by living 

cells, enzymes, cell kinetics, bioreactor design, product 

recovery and purification   for industries, other applications to 

industries 

 

   

**EN713801         วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN712200 (#)   

  ผลกระทบของมลพิษตอ ส่ิงแวดลอม มาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดและคุณลักษณะของเสีย วิธีการบําบัด ของเสีย

อันตรายและการกําจัด 

 Impacts of environmental pollution, environmental 

quality standards, sources and characteristics of industrial 

wastes and treatment methods, hazardous wastes and 

disposal methods 

 

 

**EN713802 การควบคมุมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Air Pollution Control in Chemical Plant  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  มลพิษอากาศ สาเหตุ แหลงกําเนิดและผลกระทบ แนวทางการ

ออกแบบสําหรับอุปกรณที่ใชในการควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุม

มลพิษสําหรับสารประกอบอินทรียระเหย ไนโตรเจนออกไซด ไนโตรเจน

ไดออกไซดคารบอนมอนนอกไซด และสารประกอบไฮโดรคารบอน 
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  Air pollution, causes, sources and effects, design 

approaches for equipment used in air pollution control, 

pollution control for volatile organic compounds, nitrogen 

oxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and hydrocarbon 

compounds 

 

   

**EN714206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) 

 Process Cost Estimation  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       แนะนําเศรษฐศาสตรทั่วไป บัญชีและงบดุลเงินทุนเบื้องตนใน

อุตสาหกรรมเคมี การประเมินราคาและเศรษฐศาสตรของเครื่องมือใน

กระบวนการทางเคมีสําหรับการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การ

ประเมินเชิงเศรษฐศาสตรสาํหรับการเลือกกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี

และการลงทุนในกระบวนการทางเคมี  

 

  Introduction to general economics, introduction to the 

accounting data and financial statements in chemical industry, 

cost estimation and economic evaluation for chemical 

equipments in chemical engineering plant design, economic 

evaluation for alternative selection of chemical processes and 

investment in chemical processes 

 

 

**EN714207    กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี                                                                  3(3-0-6) 

 Chemical Industrial Processes  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  กระบวนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ การจัดการดาน

พลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โดยอุตสาหกรรมเคมีที่ทําการศึกษา คือ 1) 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งแกส น้ํามัน พลาสติก และสี เปนตน 2) 

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ทั้งไม ยางพารา มันสําปะหลัง ออยและขาว 

เปนตน และ 3) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชนซเีมนต สบูและผงซักฟอก เปนตน 

รวมท้ังการศึกษาเย่ียมชมโรงงานท่ีเก่ียวของ 

 Production processes, preparation of raw materials, 

energy management, environmental management and safety 
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in industrial chemical plants,  studied chemical industries as 

the followings:  1)  petrochemical industries such as gas plant, 

petroleum plant, plastics plant and color plant 2)  agrological 

industries such as wood plant, rubber plant, cassava plant, rice 

plant finally 3)  other industries such as cement plant, soap 

plant and detergent plant, visiting related factory 

 

**EN714208 การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 

 Chemical Engineering Plant Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN712200 และ EN713201 และ EN713202   

  หลักการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี จรรยาบรรณทางวิศวกรรม 

เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม วิธีการหาคาเหมาะสมในการทํางานของเครื่องมือ 

การพิจารณาความปลอดภัย การออกแบบกระบวนการในโรงงาน ที่

ประกอบดวย การออกแบบโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน เชน นํ้า ไฟฟา แสงสวาง 

หมอไอนํ้า เครื่องอัดอากาศ มอเตอรไฟฟาและเครื่องทําความเย็น การ

ออกแบบถังความดัน การออกแบบระบบทอและอุปกรณขนถาย การออกแบบ

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ โครงงานการ

ออกแบบโรงงาน และการขยายขนาดโรงงาน 

 

  Conceptual design of chemical plant,  engineering 

ethics,  engineering economic,  optimization methods,  safety 

consideration,  design of process in a chemical plant following, 

design of basic structures such as water, electricity, light, boiler, 

air compressor, motor and chiller, design of pressure vessel, 

design of piping system and material handling, design of heat 

exchanger, design of reactor.  Process design project of a 

chemical plant and scale up 

 

   

**EN714785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Chemical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีชัดเจน 

และตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห 
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โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไปนักศึกษา

ตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล

ของรายวิชา 

 Each student is required to work responsively in the 

area of chemical engineering,  fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/ her advisors 

at least 16 weeks, job description must be different from that 

of normal practical training or visiting, student required to write 

a technical report and assessed by subject committee 

 

   

**EN714998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี 1(0-3-2) 

 Chemical Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN712200 หรือ EN713201 หรือ EN713202   

  พัฒนาขอเสนอโครงการสําหรับโครงการท่ีมีความนาสนใจหรือ

ปญหาในสาขาตางๆ ทางดานวิศวกรรมเคมีท่ีไดรับการมอบหมายจาก

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทําขอเสนอโครงการ ประกอบไปดวย 

ความเปนมา การระบุปญหา วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน 

ทรัพยากรท่ีตองใช นําเสนอรายงาน และสอบปากเปลา  

 Development of project proposals in various field of 

chemical engineering assigned by the project supervisor, a 

proposal must be composed of background, problem 

identification, objective, literature review, methodology, 

project planning and required, a presentation and oral 

examination must be taken 

 

 

**EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี 2(0-6-3) 

 Chemical Engineering Project  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN714998  

        นักศึกษาดําเนินงานโครงการท่ีไดศึกษาไวในวิชา  EN714998 

ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาแตละคนตองทํางาน

โครงการอยางนอยสัปดาหละ 6 ช่ัวโมง และรายงานความกาวหนาของ

ตนเองตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  นักศึกษาตองเขียนรายงานฉบับ

สมบูรณและสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงการน้ัน  
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 This course is the continuation of EN714998  and it 

must be finished within one semester, a student is required to 

spend at least 6 hours per week on the project, progress is to 

be reported to the supervisor once a week, a complete report 

and final oral examination must be taken 

 

 

**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 

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 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 หรือ 

SC201008 

 

 ปฏิ บั ติการ เ ก่ียว กับ เ น้ื อหา ในวิ ชา  SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ 

การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกสเพ่ือ

หาน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนักโมเลกุล

ของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง 

อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของ

ไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลาย

เบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการ

วิเคราะหเชิงคณุภาพสําหรับแคตไอออน 
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 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 

 

 

**SC201101 เคมีอนิทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Organic Chemistry  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม SC201102  

  โครงสร างอะตอม พันธะเคมี  ไฮบริ ไดเซชัน กรด- เบส 

ไฮโดรคารบอน อัคเคน อัลคีน อัลไคล อะโรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิ

เฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโทน กรดคาร

บอกซิลิกและอนุพันธ และ เอมีน  

 Atomic structure, chemical bond, hybridization, acid-

base, hydrocarbon, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic, 

stereochemistry, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, 

epoxides, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their 

derivatives and amines  

 

   

**SC201102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน    1(0-2-1) 

 Basic Organic Chemistry Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม SC201101  

        การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกล่ัน โครมา

โตรกราฟ การสกัด ไฮโดรคารบอนอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว สเตอริโอเคมี แอ

กอฮอลและฟนอล อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน และการ

สกัดนํ้ามันหอมระเหยจากพืช  
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  Crystallization, determination of melting point, boiling 

point and distillation, chromatography, saturated and 

unsaturated hydrocarbons, stereochemistry, alcohols and 

phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, amines and 

extraction of essential oils from plants 

 

 

**SC401206 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกตพิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตรปริพันธข้ัน

แนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข  

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector algebra 

in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity of valued 

functions of one variable, derivatives and their applications, polar 

coordinates, complex number, math induction, introduction to 

integral, numerical integration 

 

   

**SC401207 แคลคลูัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC401206  

 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

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

 Calculus for Engineering III  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : SC401207  

 

พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบ

ตางๆ ปริพันธตามเสน ปรพิันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ  

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

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

Jacobian, derivatives of function of several variables, 

directional derivations, applications of derivatives of functions 

of several variables, multiple integrals, coordinate systems and 

integration in various systems, line integrals, surface integrals, 

integral theorems 

 

 

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equation for Engineers 

 เง่ือนไขของรายวิชา  : SC401207 

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่

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

 General of Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยาง

งาย เครื่องช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฎ

ของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเสน การ

สั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด  

 

 Laboratory on basic physics, component of force, 

vernier micrometer and spherometer, Young’ s modulus, 

simple pendulum, westphal specific gravity balance, viscosity 

measurement using Stoke’ s law, rotational dynamics, 

coefficient of linear expansion, resonance in air columns and 

Meld’s experiment 

 

 

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

 General of Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน วีทสโตน

บริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป 

การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การ

หาคาดัชนีหักเหของของเหลว 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 
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**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี 

การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต การ

เคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอรโม

ไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and  

gravitational interaction 

 

 

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา   อันตร

กิริยาทางแม เหล็ก     สนามไฟฟาสถิตและสนามแม เห ล็กสถิต 

สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีขึ้นตอเวลา  กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   การ

เคลื่อนที่แบบคล่ืน   คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัม

เบ้ืองตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบ้ืองตน  

 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 ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางกันยรัตน  โหละสุต 3-4099-00019-55-6 รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Chemical Engineering) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

2 นางสาวสมใจ  ขจรชพีพันธุงาม 3-4499-00099-05-3 รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.Eng.Sc. (Development  
Technology) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

3 นางสุธาสินี เนรมิตตกพงศ 3-3499-00871-59-8 รอง

ศาสตราจารย 

D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

4 นายกิติโรจน  หวันตาหลา 3-9105-00279-69-8 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

5 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศกัด์ิ 4-1006-00048-92-8 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Chemical and Process 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  

6 นายชัยภัทร เครือหงส 3-9001-00102-07-3 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

D.Eng. (Metallurgy and 

Ceramics Science) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

7 นายพนมกร  ขวาของ 3-4099-00564-83-0 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.ม. (ปโตรเคมี)             

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

8 นางสาวพรนภา  เกษมศิริ 

 

1-4507-00002-45-1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

9 นางสาวยุวรตัน  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

10 นางวรินรําไพ  เศรษฐธณบุตร 3-4709-00196-70-1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

M.Eng.(Chemical Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

11 นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 3-3612-00230-49-5 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.ม. (พลังงานและวัสดุ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

12 นายอาทิตย  เนรมิตตกพงศ   3-4199-00553-35-8 ผูชวย

ศาสตราจารย 

D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

13 นางสาวแกวตา  เจตศรีสุภาพ 

 

1-4099-00014-27-2 อาจารย Ph.D. (Chemistry and Applied 
Bioscience) 
M.Sc. (Chemical Engineering) 
B.Sc. (Chemical Engineering 
and Biochemical Engineering) 

14 นางสาวดวงกนก  ธนังธีรพงษ 3-9299-00350-61-4 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

M.Sc. (Biochemical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

15 นายทินกร  คําแสน 3-4017-00301-29-3 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

M.Sc. (System Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

16 นายอธิป  เหลืองไพโรจน 3-1001-01033-8-89 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

M.Sc. (Chemical Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

หมายเหตุ   รายละเอียดของอาจารยประจําหลักสูตรเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงาน

สอน (เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 

  

3.2.2  อาจารยพิเศษ 

                   อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชิญ

อาจารยพิเศษมาสอนตามความจําเปน 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 เนื่องดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดบรรจุวิชาฝกงาน (Practical Training) 

ไวในหลักสูตรการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยนักศึกษาทุกคนที่จะจบหลักสูตรการศึกษาได 

จะตองผานการฝกงาน  และบังคับใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเปนรายวิชาที่ตองลงเรียน

แตไมนับหนวยกิต นอกจากนี้ในหลักสูตรไดเตรียมทางเลือกเพ่ือผูสนใจในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

โดยมีจํานวน 6 หนวยกิต ในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการฝกงานน้ันนักศึกษาแตละคน

ตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกันกับหนวยงานท่ีสาขาวิชาฯ เห็นชอบ และตองนําเสนอ
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รายงานการฝกงานดวย สวนสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมเคมี โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงาน

ท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษา

ตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชาท้ังน้ีเพ่ือใหนักศึกษา

ไดนําความรูทางดานทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเปนการเพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณแกนักศึกษามากย่ิงข้ึน 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

     ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน

หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

 4.1.2  มีทักษะการทํางานและสามารถบูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาที่

เกิดขึ้นจริง 

 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน

ประกอบการได 

 4.2  ชวงเวลา 

4.2.1   สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน 

 -  ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

 -  ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปท่ี 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการติดตอกัน ระยะเวลารวม 

240 ช่ัวโมง 

4.2.2    สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

 -  ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

 -  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปท่ี 4 ไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานจะ

กําหนด) 

 

5. ขอกาํหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การวางแผนโครงการ 

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสง

รายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลา หลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษา

น้ัน ซ่ึงนักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงงานน้ัน 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1  มีความรูและทักษะดานการใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําโครงงาน 

5.2.2  มีทักษะการทํางานรวมกันรวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ 

5.2.3 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอส่ือสาร 

5.2.4 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร และ

สงัคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณรวมท้ังการทํางานเปนทีม  

 5.3  ชวงเวลา 

5.3.1  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี (Chemical  Engineering Pre–Project)  

          ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 (สาํหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.3.2 โครงการวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Project)  

     ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปท่ี 4 (สาํหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                  1(0-3-2) 

Chemical Engineering Pre-Project  

5.4.2 โครงการวิศวกรรมเคมี                                                               2(0-6-3) 

Chemical Engineering Project 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1  คณะฯ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของรายวิชา 

5.5.2  ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

5.5.3  แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการ   

นําเสนอ 

5.5.4  คณะฯ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

5.5.5  อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวมและ

กรรมการ ทําหนาท่ีประเมินโครงการ วาความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 
 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

      คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีเปนความคาดหวังหรือเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ กลยุทธหรือ

กิจกรรมการดําเนินการท่ีจะสงผลใหเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลาว 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ

โดยการใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ

ใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอรายวิชา

สัมมนา ฝกงานใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

2. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส ง เสริ ม ใ ห มี ก า ร ใช เ ทค โน โล ยีส ารส น เทศ ใน

กระบวนการเรียนรูและปฏิบัติงาน เชน การใช ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบ

อินเทอรเน็ตท่ัวประเทศ (Journal Link & VLS) 

3. ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบและการมีวินัย จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 

4. ดานบุคลิกภาพ จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ 

5. ดานจริยธรรม และคุณธรรม จัดอบรมเ ก่ียวกับการพัฒนาดานจริยธรรม และ

คุณธรรม 

6. ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การฝกปฏิบัติการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับ ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสํ าคัญทางคณิตศาสตร  พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช กับงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกไข

ปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตนและประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศกึษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 
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(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบและประเมินงานทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณได  

(2) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรู

ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย

หรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อ

ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 

(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช

สญัลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาท่ัวไป หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ  

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  ดังเอกสารแนบทายหมายเลข 1 
 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 7 ขอ 

23 และ 24  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2  ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทยีบเคยีงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 

8 ขอ 29 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเ รียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่ กําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 การใหอนุปริญญา 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

3.5.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรือ

อนุปรญิญา 

3.5.2 ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

3.5.3 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 เขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี

เล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสงัเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผดิชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

 



                                                                                             มคอ.2 

 - 69 -  

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

1.1   หลักสูตรดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ติดตาม และพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ. 1)  

1.2   มีคณะกรรมการขับเคล่ือนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการจัดทํา มคอ. 3 – 6 ของแตละรายวิชา และดําเนินการ

จัดทํา  มคอ. 7 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และนําผลของ มคอ.7 มาวางแผนการจัดการเรียนการ

สอน และปรบัปรุงรายวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2.  บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป 

2.2  มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 

2.3  ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปน

ขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1  มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณ

และคุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ี

จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสูตรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ซ่ึงจะคอย

ช้ีแนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับ

จากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะและ

ศักยภาพให กับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและ

ประเมินผลกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 
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3.3 ผลท่ีเกดิกับนกัศึกษา 

3.3.1  ผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศกึษา โดยดาํเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศึกษา และใหนําผลการประเมินไปปรบัปรุงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลกัเกณฑของมหาวิทยาลัย 

4.  อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มกีารวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

4.1.2  มีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการ

พัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ

สงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ       

4.1.3  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน

จํานวนท่ีไมตํ่ากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.     

4.1.4 มีการมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู  ความสามารถ และ

ประสบการณ 

4.2 คุณภาพอาจารย 

 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการ

เรยีนการสอนเมื่อส้ินสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.1.2 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน โดย

รายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด และมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

5.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนท่ีผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละ

ภาคการศึกษา แลวนําผลท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอน

เม่ือสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.2.5  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดใหมีกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและ

ครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1  สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ใหบริการดังนี้ 

         6.2.1.1 หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 3,063 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 1,989 รายการ 

6.2.1.2 วารสาร 

ภาษาไทย จํานวน 67 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 34 รายการ 
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6.2.1.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) จํานวน 450 รายการ 

                              E-books/Science Direct 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/ sub/engineering/all/full-text-access 

รวม E-books ในฐาน Science Direct ดานวิศวกรรมศาสตร (Engineering) ไมระบุสาขา 47 รายการ 

6.2.1.4 ฐานขอมูลเพื่อการอางอิง (Reference Databases) 

(1)  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Subscribe by database) 

 -  IEEE Explore  สืบคนที่  http://ieeexplore.ieee.org/ 

 -  Pro Quest Dissertation สืบคนที่ 

http://search.proquest.com/autologin  

 -  ASME/Technical Journals   (ยกเลิกการบอกรับ ตองการบทความ

โปรดติดตอบรรณารักษ) e-mail: chathu1@kku.ac.th  

 -  H.W. Wilson สิบคนที่ http://search.ebscohost.com/ 

 -  ACM Digital Library สืบคนที่ 

http://dl.acm.org/results.cfm?query= 

 -  ASTM International Standards สบืคนท่ี 

http://enterprise.astm.org/ 

 -  Springer Link สืบคน

ทีh่ttp://link.springer.com/search?query=environment+engineering 

 -  Taylor & Fransis สืบคนท่ี http://www.tandfonline.com/ 

 -   AAAS : Science Online สืบคนท่ี http://www.sciencemag.org/ 

 -  Biological Online Abstract  สืบคนท่ี 

http://search.proquest.com/biologicalsciences?accountid=27797 

(2)  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Subscribe by title) 

 -  Engineering Fracture Mechanics สืบคนท่ี   

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00137944 

 -  Engineering Geology สืบคนที่ 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00137952  

 -  Environment and Planning, Part B: Planning and Design    

สบืคนที่ http://online.sagepub.com/browse/by/discipline 

 -  Technometrics สิบคนท่ี 

http://www.tandfonline.com/action/showPublications 
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 -  Journal of the American Statistical Association สบืคนท่ี 

http://www.tandfonline.com/loi/uasa20#.VwDnq5yLQrg 

 -  Biosystems Engineering สืบคนที่ 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110 

 -  Journal of Bioscience and Bioengineering สืบคน

ท่ีhttp://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723 

 -  Journal of Biotechnology สืบคนท่ี  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656 

(3)  ฐานขอมูลสําหรับการอางอิง 

 -  Scopus  สืบคนท่ี http://www.scopus.com/ 

 -  ISI Web of Knowledge  สืบคนที่  

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR 

 -  SciVal  สบืคนท่ี 

https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull 

 -  Web of Science สืบคนท่ี http://apps.webofknowledge.com/ 

 -  Journal Citation Report สืบคนท่ี http://isiknowledge.com/JCR 

(4)  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ สกอ. บอกรับ 

 -  ScienceDirect สบีคนที่ http://www.sciencedirect.com/ 

 -  ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 

สบืคนท่ี http://search.proquest.com/autologin 

 -  SpringerLink eJournal สืบคนท่ี http://link.springer.com/ 

 -  Web of Science สืบคนท่ี http://isiknowledge.com/ 

 -  Emerald Management 175 สืบคนท่ี 

http://www.emeraldinsight.com 

 -  Wilson Databases (12 Subjects) สิบคนที่  

http://search.ebscohost.com/ 

 -  Academic Search Complete สืบคนท่ี 

https://search.ebscohost.com หรือ

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&p

rofile=ehost&defaultdb=a9h 

 -  American Chemical Society Journal (ACS) สืบคนท่ี  

http://pubs.acs.org/ 
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 -  Computers & Applied Sciences Complete สืบคนท่ี  

https://search.ebscohost.com/ 

(5)  E-Theses 

 -  KKU-E-Theses สืบคนท่ี 

http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 

 -  TDC (Thai Digital Collection) สบืคนที่ 

http://www.thailis.or.th/tdc/ 

 -  STKS (Thai Theses Online) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย สืบคนท่ี  

http://thesis.stks.or.th/ 

 -  CHE PDF (Dissertation Full Tex) สืบคนท่ี 

http://ebook.thailis.or.th/ 

(6)  E – Books บอกรับรายฐานขอมูล 

 -  Knovel สืบคนท่ี  

https://app.knovel.com/web/index.v?jsp=basic_search 

 -  ScienceDirect Ebooks สบืคนที่ http://www.sciencedirect.com/ 

 -  SpringerLink สืบคนที่ http://link.springer.com 

(7)  ฐานขอมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) 

 -  Science Direct eBook สืบคนไดที่ URL: 

http://www.sciencedirect.com/ 

 -  Knovel สบืคนไดที่ URL: http://app.knovel.com/web/index.v? 

jsp=basic_search&host=www.knovel.com 

 -  eBook Academic Collection (EBSCOhost) สืบคนไดที่ URL:  

search.ebscohost.com 

 -  SpringerLink eBooks สืบคนท่ี http://link.springer.com/ 

2.1.1.5  เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

(1)  โปรแกรม Turnitin สําหรับการตรวจสอบการคัดลอก   

(2) โปรแกรม Zotero สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 

(3)  Impact Factor 

 -  SCIMAGO Journal Rank -SJR สืบคนท่ี  

http://www.scimagojr.com/ 

 -  Journal Citation Impact Factor -JCR (ISI Web of Knowledge) 

 -  คา Thai-Journal Impact Factors – (T-JIF) สืบคนท่ี   

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html 
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 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ ฐานขอมูลที่

หองสมุดสรางข้ึนเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน 

                     1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) 

           2. ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 

           3. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

               6.2.2 ทรัพยากรท่ีมีในหองสมุดสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

                       6.2.2.1 หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 257 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 446 รายการ 

6.2.2.2 วารสาร 

ภาษาไทย จํานวน 19 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 8 รายการ 
 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 6.3.1  ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีตองการเพ่ิมเติม  

 6.3.2  เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  

 6.3.3  เสนอของบประมาณสนับสนุน  

 6.3.4  ดําเนินการจัดซื้อ 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

        6.4.1  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอใจของตํารา หนังสือ วารสาร  ฯลฯ มี

วิธีการดังนี้ นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําช้ัน คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตาง ๆ และพิจารณา

ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา 

 6.4.2  มีกระบวนการติดตามและประเมินความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือใหมีความ

สอดคลองตามที่สภาวิศวกรกําหนด ดังน้ี อาจารยผูประสานงานรายวิชาปฏิบัติการสํารวจ แจงผานคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา ทุกปการศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

   ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 8) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย 

เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทาํงาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวด ท่ี 7 

ขอ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน

รบัผิดชอบ 
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4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง 

สาํหรับปการศกึษาถัดไป 

      4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ

อาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร 

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข  1 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รายวิชาศกึษาทั่วไป 

 ความรับผดิชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 

กลุมวิชา ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดาน

ความรู 
ดานทักษะ 
ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

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                 

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 
            

000 145 ภาวะผูนําและ   

การจัดการ 
                

000 156  พหุวัฒนธรรม                 

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการ

เรียนรู 

                

EN003102 การเตรียม

ความพรอมใน

การทํางาน

และการ

พัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
            

000 175 การคิดเชิง

สรางสรรคและ

การแกปญหา 

                

EN002101 การบมเพาะจิต

วิญญาณ

ผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1  หมายถึง มีความรูทางดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

2.2  หมายถึง มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฏ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรอื

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการ

เขาเรียน โดยใชแบบ

บันทึกพฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาใน

การสงงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรมการสง

งาน โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการสงงาน 

1.2 มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ไดแก รับผิดชอบ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การรับผิดชอบโดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน รายงาน 

ประเมินคุณภาพของงาน

ที่มอบหมายที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจใส 

มีความรับผิดชอบตอ

สังคม ไดแก การ

ใหบริการและรับใช

ชุมชน/สังคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สงัคม 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การรับผิดชอบโดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพของ

โครงงาน งานบริการ/

การรับใชสังคม ที่สะทอน

ถึงความทุมเทเอาใจใส 

1.3 มีความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตาม

ขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซ่ือสัตยตอตนเองไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไว

ตอตนเอง โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญา

ที่ใหไวตอตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม 

ไดแก การทําตาม

ขอตกลงหรือสัญญาที่ให

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซ่ือสัตยตอสังคม/ชุมชน/เพื่อน

รวมงาน ไดแก การทําตาม

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญา

ที่ใหไวตอสังคม/ชุมชน/

เพื่อนรวมงาน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ไวตอสังคม/ชมุชน/ 

เพ่ือนรวมงาน  

ขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือนรวมงาน 

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง ความรู

และความเชื่อมโยง

สัมพันธกันเก่ียวกับ

ความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย

กับวิถีชีวิต ชุมชนและ

ภูมิ ปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําที่ดี

ในการบริหารจัดการ 

สถานการณท่ี เกิดข้ึน

ในสังคมที่ เปนพหุ

วัฒนธรรม ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของ

กับความรู ทางดาน

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนําและการจัดการ 

ศาสตร ของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถิ่น พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย เปน

ตน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณสถานการณ

ที่เก่ียวของกับความรูทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 - สามารถประยุกต

ความรูทางดาน 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนํา และการจัดการ 

ศาสตรของ ความสุข ภูมิ

ปญญาทองถิ่น พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย เปน

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่ตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ตน มาใชใน 

ชีวิตประจําวันได  

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี ของ

ศาสตร เก่ียวกับ

พลังงาน สิ่งแวดลอม 

การ เปน

ผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง 

สรางสรรค อยางเปน

ระบบ เพื่อการแกไข 

ปญหาหรือ ใชในชีวิต 

ประจําวันได 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของ

กับความรู ทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การ

คิดเชิงสรางสรรคและ

การ แกปญหา และ

ผูประกอบการ

สรางสรรค เปนตน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณสถานการณ

ที่เก่ียวของกับความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 - สามารถประยุกต

ความรูทางดาน 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การ

คิดเชิงสรางสรรคและ

การ แกปญหา และ

ผูประกอบการ

สรางสรรค เปนตน มาใช

ในชีวิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่ตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น ตาง 

ๆ ในการแกปญหา

และการดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ

ประเด็น/สถานการณ

ตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันวิเคราะห/

แยกแยะประเด็นของ

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 
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สถานการณปญหาที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปนแนวคิด

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การ

แกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

สถานการณปญหาที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปนแนวคิด

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การ

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 

3.2 สามารถ

สังเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สังเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่

จะนําไปสูการสรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกันวิพากษ/

ตัดสิน/สังเคราะหความรูตาม

ประเด็นที่กําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรคผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่สรางสรรคที่

สะทอนถึงองคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินผลงานท่ี

สรางสรรค 

3.3 สามารถแกปญหา

ในการดําเนินชวีิตและ

การทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณเปน

ผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําใน

หองเรียน/ในกลุมยอย/

ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

เปนผูนํา 

4.2 สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได ภายใต

ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ใน

กลุมยอย/ในชุมชน/ใน

สังคม ที่มีความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดสถานการณ

ปญหาที่พบในชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง เชน มีการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง

ในดานการทํางาน ดาน

วิชาการ การปรบัตัวให

ทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นที่ตอง

พัฒนาตนเองและเก็บในแฟม

สะสมงาน 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การพัฒนาตนเองของผูเรียน 

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดานของ

ผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สังคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอื่น  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

ความรัก/เอื้ออาทรตอสังคม/

ชุมชนของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/สังคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

 มีความรัก/เอื้ออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพ่ือสถาบัน การ 

ยกยองและปกปอง

สถาบัน  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

ความรัก/เอื้ออาทรตอสถาบัน

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และให

นักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได 

ในหองเรียน ในกลุม

เพ่ือนและในชุมชน/

สังคม 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

จิตอาสาและเสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และให

นักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิตอาสา

และเสียสละ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน

ได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียนเขียน 

อาน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรอื

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิต/ิวิจัยในการ

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

ประเมินการใช

กระบวนการทางสถิติ/
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางสถิติ/วิจัย 

- การนําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

วิจัยในการวิเคราะหหรือ

แกปญหาชีวิตประจําวัน 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาความรู 

การประมวลความรู

และการส่ือสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหาใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะแสวงหา/

สืบคนความรู ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรูในการ

แกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

ส่ือสาร การแกปญหา 

- สรุปการแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเสาะแสวงหา/สืบคน

ความรู 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรู 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/ส่ือสารโดยวิธี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การนําเสนอ/สื่อสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  110  หนวยกิต                     

กลุมวิชาพื้นฐาน            34  หนวยกิต                   

EN001200  สถิตยศาสตร                         

EN001201 การฝกปฏิบัติการใน

โรงงานวิศวกรรม 
                        

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม                           

EN001203  การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร   
                        

SC201005  เคมีทั่วไป                         

SC201006  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                         

SC401206  แคลคูลัสสําหรับ

วศิวกรรมศาสตร 1 
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

SC401207  

 

แคลคูลสัสําหรับ

วศิวกรรมศาสตร 2 
                        

SC402202  แคลคูลัสสําหรับ

วศิวกรรมศาสตร 3 
                        

SC402302  สมการเชิงอนุพันธ

สําหรับวิศวกรรมศาสตร 
                        

SC501003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                         

SC501004  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                         

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

 

กลุมวิชาบงัคับ    67 หรือ 70  หนวยกิต 

   1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี    20   หนวยกิต               

                   

EN002204 วสัดุวิศวกรรม                         

EN414106 การออกแบบการ

ทดลองทางวิศวกรรม 
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

EN712000  ดุลมวลสารและพลังงาน                         

EN712001   การใชเคร่ืองมือสําหรับ

กระบวนการเคมี 
                        

EN712100  เคมีเชิงฟสิกส                         

EN713301 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

สําหรับวิศวกรเคมี 
                        

SC201101 เคมีอินทรียเบื้องตน                         

SC201102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

พ้ืนฐาน 
                        

   2. วิชาชีพวิศวกรรมเคมี       44  หรือ  47 หนวยกิต                                           

EN712101  อุณหพลศาสตรทาง

วศิวกรรมเคมี 
                        

EN712102  การถายโอนโมเมนตัม                         

EN712103 การถายโอนความรอน

และมวลสาร 
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

EN712200 หนวยปฏิบัติการสําหรับ

การถายโอนโมเมนตัม 
                        

EN713002 การจัดการความปลอดภัย

ในอุตสาหกรรมเคมี 
                        

EN713003 พลศาสตรของกระบวน 

การและการควบคุม 
                        

EN713004 การสรางแบบจําลองและ

การจําลองกระบวนการ 
                        

EN713201 หนวยปฏิบัติการสําหรับ

การถายโอนความรอน 
                        

EN713202 หนวยปฏิบัติการสําหรับ

การถายโอนมวลสาร 
                        

EN713300 ปฏิบัติการสําหรับการ

ถายโอนโมเมนตัม 
                        

EN713302 ปฏิบัติการสําหรับการถาย

โอนความรอน 
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

EN713303 ปฏิบัติการสําหรับการถาย

โอนมวลสาร 
                        

EN713400 จลนพลศาสตรเคมีและ

การออกแบบเคร่ือง

ปฏิกรณ 

                        

EN713761 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                         

EN714206 การประมาณคาใชจายใน

กระบวนการ 
                        

EN714207 กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมเคมี 
                        

EN714208 การออกแบบโรงงานเชิง

วศิวกรรมเคมี 
                        

EN714998 การเตรียมโครงการ

วศิวกรรมเคมี 
                        

EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี 
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

   3. วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   1  หรือ  6 หนวยกิต                          

EN713796 การฝกงาน                         

EN714785 สหกิจศึกษาทาง

วศิวกรรมเคมี 
                        

กลุมวิชาเลือก    ไมนอยกวา  9   หนวยกิต                        

EN713203 การประยุกตคอมพิวเตอร

ในงานวิศวกรรมเคมี 
                        

EN713204 เทคโนโลยีการแยก                         

EN713205 การออกแบบ

กระบวนการ สําหรับ

อุตสาหกรรมปโตรเลียม

ข้ันแนะนํา 

                        

EN713401  การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                         

EN713500 เทคโนโลยีพอลิเมอร                         

EN713501 เทคโนโลยีการกัดกรอน                         
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

EN713502 วสัดุประกอบและการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 
                        

EN713503 การหอหุมข้ันแนะนํา                         

EN713600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟา

สําหรับวิศวกรรมเคมี 
                        

EN713601 เทคโนโลยีปโตรเลียม                         

EN713602 เทคโนโลยีการแปลง

สภาพชีวมวล 
    

 

 
                   

EN713603 พลังงานทางเลือกและ

เทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียน 

                        

EN713774 หัวขอพิเศษในสาขา

วศิวกรรมเคมี 
                        

EN713800 วศิวกรรมชีวเคมีขั้น

พ้ืนฐาน 
                        

EN713801 วศิวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม                         
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กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

EN713802 การควบคุมมลพิษ

อากาศในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคมี 

                        

EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม                         

EN412300 การศึกษางาน

อุตสาหกรรมและการ

เพิ่มผลิตภาพ 

                        

EN412500 กระบวนการผลิต                         

EN413101 การวิจัยดําเนินงาน                         

EN413200 การควบคุมคุณภาพ                         

EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม                         

EN414112 วศิวกรรมคุณคา                         

หมวดวิชาเลือกเสรี    6 - 9     หนวยกิต                     

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียน

แบบรวมเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ 

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

2.  ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร พ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการ

สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาและการ

ตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตนและประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมได 

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3.  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 ไดสามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบและประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ

กลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณได  

4.2 สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพ

มาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได

อยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรบัผดิชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5.  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, 

communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได

อยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษา

ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ มี

ความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ที่เก่ียวของได 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 

 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
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นางกนัยรัตน  โหละสุต 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2533 

ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2538 

ปริญญาเอก Ph.D. (Chemical 

Engineering)  

University of Hertfordshire, 

UK. 

2545 

 

3.   ผลงานทางวิชาการ     

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน   

กันยรัตน  โหละสุต. (2559). วิศวกรรมชีวเคมี. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

กันยรัตน โหละสุต. (2558). ชีวเคมวิีศวกรรม. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน. 

กันยรัตน   โหละ สุต .  ( 2557 ) .  ชีว เคมี วิ ศวกรรม พ้ืนฐาน.  คณะวิศวกรรมศ าสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.2  งานวิจยั 

หัวหนาโครงการ การพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานที่มีความจุความรอนจําเพาะสูงเปนตัวกัก

เก็บพลังงานในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยตนแบบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 3 ป (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559) ไดรบัทุนอุดหนุน

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หวัหนาโครงการ การถายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยในชุมชน ระยะเวลา

ดําเนินการ 3 ป (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559)  ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ ตัวเก็บกักพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยสําหรับยืดเวลาการ

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2559)

ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ เซลลเช้ือเพลิงแบบเจาะตะกอนดินและข้ัวลอยน้ําตอยอด ระยะเวลา

ดําเนินการ  1 ป 6 เดือน (4 เมษายน 2555 – 1 พฤศจิกายน 2556) 

ไดรับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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หัวหนาโครงการ การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากสาหรายเซลลเดียวในระดับอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนนิการ  1 ป 8 เดือน (1 สิงหาคม 2554 – 1 เมษายน 

2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก EPPO 

3.3   บทความทางวิชาการ 

ณัฐวุฒิ คลายสงคราม และ กันยรัตน โหละสุต. (2558).  การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงจุล

ชีพโดยใชตนกกราชิน KKU ENGINEERING JOURNAL January–March 2015; 42(1):117-

124. 

T. Tantisakon, K. Holasut. (2014). Prospects of Carbon Based Micro-Fluid Electrolyte for 

the Vanadium Redox Flow Battery ( VRB) .  Advanced Materials Research, Vols. 

931-932, pp. 1083-1088, May. 2014. 

ธีรภาพ ตันติสกล, อภิโชค ตงตระการ และ กันยรัตน โหละสุต . (2556). สารอิเล็กโทรไลตทีมีอนุภาค

คารบอนสําหรับแวนนาเดียมรีดอกซโฟลวแบตเตอรรี. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมี

ประยุกตแหงประเทศไทย คร้ังที 23 ณ  โรงแรมพลูแมน  ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน วันท่ี 

17 – 18 ตุลาคม 2556. 

ณฐวุฒิ คลายสงคราม และ กันยรัตน โหละสุต. (2556). การผลติกระแสไฟฟาจากเซลลเช้ือเพลิงจุลชีพ

โดยใชตนกกราชินี. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที 23 

ณ  โรงแรมพลูแมน  ราชา ออคดิ จังหวัดขอนแกน วันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2556. 

พรรชนก เมฆฉาย สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม และ กันยรัตน  โหละสุต. (2556). สมบัตขิองพอลิแลคติกท่ี

สังเคราะหไดจากกรดแลคติค 85% ดวยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน โดยตรง. 

วิศวกรรมสาร มข. หนา 237-245 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา    24 ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

          5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713002 Safety Management in Chemical Industry 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713800 Basic Biochemical Engineering 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 
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EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727603 Energy Storage Technology 

EN727701 Energy Environmental and Economics 

EN727702 Biochemical Engineering 

EN727704 Biomass for Renewable Energy and Fuel 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN737604 Energy Storage Technology 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 

 



                                                                                       มคอ.2 

- 102 - 

นางสาวสมใจ  ขจรชีพพนัธุงาม 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขา(  ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย 2525 

ปริญญาโท M.Eng.Sc. (Development  

Technology) 

Melbourne University, Australia 2533 

ปริญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering) West Virginia University, USA. 2542 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน   - 

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ   สมบัติของพอลิแลกติกแอสิดท่ีพลาสติไซดดวยน้ํามันเมล็ดยางพาราอิพอกซิ

ไดซ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) 

ไดรับทุนอุดหนุนจาก Knowledge Development of Rubber Tree in 

Northeast group, Khon Kaen University 

หัวหนาโครงการ      วัสดุนาโนไฮบริดคอมโพสิต พอลิแลคติกแอซิด/นาโนเคลย/เสนใยกก สําหรับ

บรรจุภัณฑ ระยะเวลาดําเนนิการ  1 ป (10 ตุลาคม 2556 – 9 ตุลาคม 2559) 

ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการบมเพาะนักวิจัยเพ่ือใหสรางผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

หัวหนาโครงการ   การผลิตไบโอดีเซลจากนํามันเมล็ดยางพาราโดยใชเมทานอลท่ีสภาวะเหนือ

วิกฤต ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (1 พฤศจิกายน 2555 – 30 ตุลาคม 2556) 

ไดรับทุนอุดหนุนจากการพัฒนาองคความรูทางดานยางพาราในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หัวหนาโครงการ   การผลิตแผนฟลมที่หายใจไดจากโพลิเอทธิลีนผสมชานออยระยะเวลา

ดําเนินการ  1 ป (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ไดรับทุนอุดหนุน

จากทนุอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.3  บทความทางวิชาการ  

Jutamas Kantee and Somjai Kajorncheappunngam ( 2016) .  Characterization of 

epoxidized rubber seed oil.  The International Conference on Engineering 

Innovation (ICEI 2016). 

Chuenkhwan Tipachan, Tanawan Pinnarat and Somjai Kajorncheappunngam 

( 2016) .  Biodiesel production from unrefined Krating ( Calophyllum 

Inophyllum)  seed oil using supercritical methanol.  The 6th International 

Engineering Conference 2016 “Engineering and Technology for Better Living” 

(KKU-IENC 2016). 

Chuenkhwan Tipachan, Tanawan Pinnarat and Somjai Kajorncheappunngam 

(2016). Biodegradable poly(lactic acid)/perkalite clay nanocomposites: Gas 

barrier properties.  The 6th International Engineering Conference 2016 

“Engineering and Technology for Better Living” (KKU-IENC 2016). 

Sawiwat, T, and Kajorncheappunngam, S. (2015). Biodiesel production from crude 

rubber seed oil using supercritical methanol transesterification, Applied 

Mechanics and Materials, 781 pp 655-658. 

รฐัพล  แสงศัพท และ สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม. (2558). สมบัตเิชิงกล และสมบัติการใหกาซผาน

แผนฟลมพอลิเอทิลีนผสมชานออย. วิศวกรรมสาร มข 42 (1) หนา 83-90. 

พิมานเมศ  ชนะโยธา และ สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม. (2557). การดูดซับสารประกอบอินทรีย

ระเหยงายโดยใชตัวดูดซับชนิดตางๆ. วิศวกรรมสาร มข 41 (3) หนา 373-381. 

Samniang, A. , Tipachan, C. , Kajorncheappun- ngam, S. ( 2014) .  Comparison of 

biodiesel production from crude Jatropha oil and Krating oil by supercritical 

methanol transesterification.  Renewable Energy Volume 68, August 2014, 

Pages 351–355. 

ฉัตรเกลา  มะชะศรี และ สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม. (2556). ผลของตัวแปรท่ีมีตอสมบัติเชิงกล

และการซึมผานกาซของแผนฟลมพอลิเอทิลีนผสมเถาแกลบ. วิศวกรรมสาร มข 40 (4) 

หนา 617-626. 

พรรชนก  เมฆฉาย สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม และ กันยรัตน  โหละสุต. (2556). สมบัติของพอลิ

แลคติกที่สังเคราะหไดจากกรดแลคติค 85% ดวยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน 

โดยตรง. วิศวกรรมสาร มข 40 (2) หนา 237-245. 

ช่ืนขวัญ  ทิพจันทร และ สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม. (2556). การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ด

กระทิงดวยปฏิกิริยาแบบใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบ 2 ข้ันตอน. วิศวกรรมสาร มข 30 (2) 

หนา 73-78. 
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4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 31  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712000 Material and Energy Balances 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713500 Polymer Technology 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727005 Principle of Calculation for Chemical Engineer 

EN727501 Introduction to Polymer Sciences 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727005 Principle of Calculation for Chemical Engineer 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขา(  ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2536 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2539 

ปริญญาโท D.Eng. (Environmental 

Chemistry and 

Engineering) 

Tokyo Institute of Technology, 

Japan 

2547 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน    

สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ. (2559). วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม. ศูนยวิจัยดานการจัดการส่ิงแวดลอม

และสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ      การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทําความสะอาดแบบไมถอดช้ินสวน 

(CIP) ของ  เคร่ืองเหว่ียงแยกในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังดัดแปลง

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 6 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 

2559) ไดรับทุนอุดหนุนจาก  สกว. พวอ. ป.โท 

หัวหนาโครงการ       การพัฒนาแบตเตอรีชนิดอัดประจุซํ้าไดแบบควบคุมการไหลของอิเล็คโทร

ไลตโดยสังกะสีและโลหะออกไซดเปนข้ัวไฟฟา ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

(1 พฤษภาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2559) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน 

หัวหนาโครงการ   การสังเคราะหวานิลลินจากลิกนินดวยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปยก

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป (1 มีนาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ   การสังเคราะหสารมูลคาเ พ่ิมจากปฏิ กิริยาการสลายตัวของลิกนิน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (10 ตุลาคม 2556 – 9 ตุลาคม 2559) ไดรับ
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ทุนอุดหนุนจาก โครงการบมเพาะนักวิจัยเพ่ือใหสรางผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ ประจําป 2556 

หัวหนาโครงการ       การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษดวยปฏิกิริยาโฟโตเฟน

ตอนบนตัวเรงปฏิกิริยาโลหะผสม Fe-Ce ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (10 

พฤษภาคม 2556 – 24 พฤษภาคม 2557) ไดรบัทนุอุดหนุนจาก สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หัวหนาโครงการ       การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอรจากเมทานอลบนตัวเรงปฏิกิริยาที่มีซิลิกาจาก

แกลบเปนองคประกอบ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (25 พฤษภาคม 2556 

– 24 พฤษภาคม 2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

  3.3  บทความทางวิชาการ  

Pongsert Sriprom, Chitsan Lin, Arthit Neramittagapong, and Sutasinee 

Neramittagapong ( 2016) .  Investigation of important parameters for 

lignin degradation using fenton-like reaction via Cu doped on bagasses-

MCM-41, Advanced Materials, Springer Proceedings in Physics 175, 115-

127. 

Pongsert Sriprom, Sutasinee Neramittagapong, Chitsan Linb, Kitirote Wantala, 

Arthit Neramittagapong and Nurak Grisdanurak.  ( 2 0 1 5 ) .  Optimizing 

chemical oxygen demand removal from synthesized wastewater 

containing lignin by catalytic wet-air oxidation over CuO/Al2O3 catalysts.  

Journal of the Air & Waste Management Association.  65(7), pp. 828-836. 

Patiparn Boonruam, Sutasinee Neramittapapong, Arthit Neramittapapong, 

Kitirote Wantala.  ( 201 4 ) .  Toluene Degradation by Thermal Catalytic 

Oxidationover K-OMS-2 CatalystsAdvanced Materials Research Vols. 931-

932 (2014) pp 22-26. 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong and 

Arthit Neramittagapong. (2014). Parameter Screening for the Important 

Factors Influencing the As(V) Adsorption Using a Plackett-Burman Design. 

Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 22-26. 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong and 

Arthit Neramittagapong. (2014). Parameter Screening for the Important 

Factors Influencing the As( V)  Adsorption Using a Plackett– Burman 

Design. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 178-182. 
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Sutasinee Neramittagapong, Arthit Neramittagapong and Siwaporn 

Choorueang.  (2014 ) .  Optimization of COD Removal from an Aqueous 

Lignin Solution Using Photo- Fenton Reaction over Fe- Ce-Zn Catalysts. 

Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 7-11. 

Pongsert Sriprom, Arthit Neramittagapong,  Sutasinee Neramittagapong. 

( 2 0 14 ) .  Synthesized BG- MCM- 41 as support catalyst for Fenton- like 

reaction of lignin degradation.  Advanced Materials Research Vols.  931-

932 (2014) pp 12-16. 

Nattaporn Chaba, Sutasinee Neramittagapong, Arthit Neramittagapong. 

( 2 0 14 ) .  Methanol Dehydration to Dimethyl Ether over Silica Derived 

from Rice Husk as the Component-Based Catalysts. Advanced Materials 

Research Vols. 931-932 (2014) pp 17-21. 

Watcharakorn Pranee, Pornsawan Assawasaengrat, Arthit Neramittagapong and 

Sutasinee Neramittagapong.  ( 2 01 4 ) .  Dimethyl Ether Synthesis via 

Methanol Dehydration over Diatomite Catalyst Modified Using 

Hydrochloric Acid. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 

42-46. 

Pongsert Sriprom, Pornsawan Assawasaengrat, Arthit Neramittagapong, 

Sutasinee Neramittagapong.  ( 20 14 ) .  Catalytic Wet- Air Oxidation of 

Aniline Removal from Synthetic Wastewater.  Advanced Materials 

Research Vols. 931-932 (2014) pp 32-36. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 22  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712101 Chemical Engineering Thermodynamic 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN713801 Environmental Chemical Engineering 
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EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727007 Transport Processes  

EN727201 Design of Thermal Systems 

EN727705 Pollution Prevention in Chemical Processes 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727007 Transport Processes  

EN727201 Design of Thermal Systems 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายกิติโรจน  หวันตาหลา 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเทศไทย 

2541 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ประเทศไทย 

2547 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 

2553 

  

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา CHEMICAL REACTOR DESIGN 

3.2   งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ การยอยสลาย p-cresol โดยปฏิกิริยาคลายเฟนตันบนตัวเรงปฏิกิริยา Cu-

Feรองรับดวย NaP1 สังเคราะหจากเถาลอยแมเมาะ ระยะเวลาดําเนินการ  

1 ป (พ.ศ. 2559-2560) ไดรับทุนอุดหนุนจากศูนยวิจัยดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและสารอันตราย มหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวหนาโครงการ การสังเคราะห NaP จากเถาลอยถานหินแมเมาะ โดยปราศจากการเติมซิลิ

กาและอลูมินา ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2558-2559) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก ศูนยวิจัยดานการจัดการส่ิงแวดลอมและสารอันตราย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวหนาโครงการ โครงการยกระดับการแขงขันอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการลดตนทุน

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน (21 กุมภาพันธ 

2558 - 20 ตุลาคม 2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สถาบันอาหาร กระทรวง

อุตสาหกรรม 

หัวหนาโครงการ สังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาเหล็กประจุศูนยขนาดนาโนเมตรโดยการเจือ

โลหะทองแดงที่ใชควบคูกับตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซดใน

การกําจัดไนเตรต   ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับ
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ทุ น อุ ด ห นุ น จ า ก  ทุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น ป ร ะ จํ า ป  2558 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวหนาโครงการ   การสังเคราะหไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) โดยไมเผา ดวยการเตรียม

โดยวิธีไฮโดรเทอรมอลในการบําบัดสีรีแอคทีฟ (สีแดง เบอร 120) และ

สารอะลาคลอร โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการบม ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจากศูนยวิจัยดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ   การยอยสลายสารผสมอะมอคซ่ีซิลินกับกรดคลาวูลานิกดวยกระบวนการ

เฟนตันและอิเล็กโตรเฟนตัน ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558

) ไดรับทุนอุดหนุนจากศูนยวิ จัยดานการจัดการสิ่งแวดลอมและสาร

อันตราย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ   การกําจัดตะก่ัวในน้ําดวยเหล็กประจุศูนยขนาดนาโนเมตรท่ีถูกใชควบคูกับ

วัสดุมีโซพอรัสท่ีผลิตไดจากซิลิกาที่สกัดจากแกลบ ระยะเวลาดําเนินการ 1 

ป (พ.ศ. 2556-2557) ได รับทุนอุดหนุนจากโครงการทุนวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ   การสังเคราะหแมงกานิสออกไซด และการประยุกตใชในการยอยสลาย

โทลูอีน ในสภาวะแก็ส ดวยขบวนการพลาสมาท่ีไมใชความรอนชนิดข้ัว

ลวดไฟฟา ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป  (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจากศูนยวิจัยดานการจัดการส่ิงแวดลอมและสารอันตราย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวหนาโครงการ กระบวนการรวมกันของตัวเรงปฎิกริยา Fe-TiO2 และถานกัมมันต เพ่ือใช

ในการบําบัดอะลาคลอร โดยปฎิกิริยาโฟโตคะตะไลซีส ระยะเวลา

ดําเนินการ  1 ป (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับทนุอุดหนุนจากทุนงบประมาณ

แผนดินประจําป 2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.3 บทความทางวิชาการ 

N.  Pojananukij, K.  Wantala, D.  Tanangteerapong, S.  Neramittapapong, A. 

Neramittapapong.  (2016) .  Improvement of As( III)  removal with diatomite 

overlay nanoscale zero- valent iron ( nZVI- D)  :  adsorption isotherm and 

adsorption kinetic studies, Water Science and Technology: Water Supply. 

N.  Krasae, D.  Tanangteerapong, A.  Neramittagapong, K. Wantala.  (2016) .  Highly 

Nitrogen Selectivity from Nitrate Reduction over Cu- nZVI with and without 

TiO2 Photocatalysts under UV Irradiation. The 10th International Conference 
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on Surface, Coating and Nanostructured Materials ( NANOSMAT- Manchester 

UK. 

T. Suwannaruang, D. Tanangteerapong, A. Neramittagapong, K. Wantala.  (2016) . 

Uncalcined N- TiO2 Synthesis and Its Application on Alachor Photocatalytic 

Degradations.  The 10th International Conference on Surface, Coating and 

Nanostructured Materials (NANOSMAT-Manchester UK. 

N. Krasae, K. Wantala. (2015). Enhanced nitrogen selectivity for nitrate reduction 

on Cu- nZVI by TiO2 photocatalysts under UV irradiation.  Applied Surface 

Science. 

M.D. G.  de Luna, J.M. J.  Millanar, A.  Yodsa-nga, K.  Wantala.  ( 2015) .  Gas phase 

catalytic oxidation of VOC using hydrothermally synthesized nest-like K-OMS 

2, Sains Malaysiana. 

W. Chansiriwat, D. Tanangteerapong, K. Wantala. (2015) , Synthesis of Zeolite from 

Coal Fly Ash by Hydrothermal Method without Adding Alumina and Silica 

Sources: Effect of Aging Temperature and Time, Sains Malaysiana. 

M.D.G.  de Luna, K.K.P.  Rivera, T.  Suwannaruang, K.  Wantala.  (2015) .  Alachlor 

photocatalytic degradation over uncalcined Fe– TiO2 loaded on granular 

activated carbon under UV and visible light irradiation.  Desalination and 

Water Treatment 57 (15) , pp. 6712-6722. 

K.K.P. Rivera, M.D.G. de Luna, T. Suwannaruang, K. Wantala. (2015). Photocatalytic 

degradations of reactive red 3 and alachlor over uncalcined Fe- TiO2 

synthesized via hydrothermal method. Desalination and Water Treatment. 

N.  Pojananukij, K.  Wantala, S.  Neramittapapong, A.  Neramittapapong.  ( 2015) . 

Equilibrium, Kinetics, and Mechanism of Lead Adsorption Using Zero- Valent 

Iron Coated on Diatomite. Desalination and Water Treatment. 

WasipimChansiriwat and Kitirote Wantala. (2015). Na-P1 synthesis by hydrothermal 

method from Mae Moh coal fly ash (MFA) without adding alumina and silica 

sources.   The Second Meeting and Sharing for Science Graduate Students 

(2nd MSSGS).  

P.  Sriprom, S.  Neramittagapong, C.  Lin, K.  Wantala, A.  Neramittagapong, N. 

Grisdanurak. (2015). Optimizing COD removal from synthesized wastewater 

containing lignin by catalytic wet- air oxidation over CuO/ Al2O3 catalyst. 

Journal of the Air & Waste Management Association, 65(7), pp 828-836. 



                                                                                       มคอ.2 

- 112 - 

Pongsert Sriprom, Sutasinee Neramittagapong, Chitsan Lin, Kitirote Wantala, Arthit 

Neramittagapong and Nurak Grisdanurak. (2015). Optimizing chemical oxygen 

demand removal from synthesized wastewater containing lignin by catalytic 

wet- air oxidation over CuO/ Al2O3 catalysts.   Journal of the Air & Waste 

Management Association.  65(7), pp. 828-836. 

T. Suwannaruang, K.K.P. Rivera, A. Neramittagapong, K. Wantala. (2015). Effects of 

hydrothermal temperature and time on uncalcined TiO2 synthesis for 

reactive red 120 photocatalytic degradation.  Surface and Coating 

Technology. 271(1), pp. 192-200. 

A. Yodsa-nga, J.M. Millanar, A. Neramittagapong, P. Khemthong, K. Wantala. (2015). 

Effect of manganese oxidative species in as- synthesized K- OMS 2 on the 

oxidation of benzene. Surface and Coating Technology. 271(1), pp. 217-224. 

K.  Wantala, C.  Khamjumphol, N.  Thananukool, A.  Neramittagapong.  ( 2015) . 

Degradation of Reactive Red 3 by heterogeneous Fenton- like process over 

iron-containing RH-MCM-41 assisted by UV irradiation. Desalination and Water 

Treatment, 54, pp 699-706. 

Patiparn Boonruam, Sutasinee Neramittapapong, Arthit Neramittapapong, Kitirote 

Wantala. (2014).  Toluene Degradation by Thermal Catalytic Oxidationover 

K-OMS-2 CatalystsAdvanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 22-

26. 

Nusavadee Pojananukija, Kitirote Wantalab, Sutasinee Neramittagapong and Arthit 

Neramittagapong.  ( 201 4 ) .  Parameter Screening for the Important Factors 

Influencing the As(V) Adsorption Using a Plackett-Burman Design. Advanced 

Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 22-26. 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong and Arthit 

Neramittagapong.  ( 201 4 ) .  Parameter Screening for the Important Factors 

Influencing the As(V) Adsorption Using a Plackett–Burman Design. Advanced 

Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 178-182. 

K.  Wantalaab , C.  Khamjumphola , N.  Thananukoola and A.  Neramittagapong. 

(2015).Degradation of Reactive Red 3 by heterogeneous Fenton-like process 

over iron- containing RH- MCM- 41 assisted by UV irradiation. ( 2549) . 

Desalination and Water treatmen. 54(3), pp. 699-706. 
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Aummara Yodsa-ng, Pongtanawat Khemthong, Arthit Neramittagapong, Tinnakorn 

Kumsaen, Kitirote Wantala. (2014). XANES spectra analysis on manganese 

species of uncalcined K- OMS 2 and its application on benzene degradation. 

The 4th TIChE International Conference 2014.  December 18 -  19, 2014 

Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 121-123. 

Chatkamol Kaewbuddee, Kitirote Wantala. (2014). Kinetic and Equilibrium studies 

of Pb2+  adsorption on nZVI/ RH- MCM- 41.  The 4th TIChE International 

Conference 2014.  December 18 -  19, 2014 Furama Hotel, Chiang Mai, 

Thailand, pp. 112-113. 

N.  Krasae and K.  Wantala.  ( 2014  Improved nZVI by TiO2 with different ratio for 

increasing nitrate reduction.  The 4th TIChE International Conference 2014. 

December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 118-120. 

P.  Boonchuay, T.  Methatham, and K.  Wantala.  ( 2014) .  Electro-Fenton Ferrous 

Regeneration on Amoxicillin Degradation:  Effects of pH, H2O2/ Fe2+ , 

H2O2/ AMX and Current Density.  The 4th TIChE International Conference 

2014. December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 291-

297. 

Totsaporn Suwannaruang, Arthit Neramittagapong, Kitirote Wantala. (2014). Effect 

of hydrothermal conditions on as-synthesized TiO2 properties. The 4th TIChE 

International Conference 2014. December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang 

Mai, Thailand, pp. 132-135. 

Wasipim Chansiriwat, Sararat Rattanamalee, Kitirote Wantala. (2014). Reactive Red 

3 removal by Fenton- Like Reaction over nZVI/ RH-MCM-41.  The 4th TIChE 

International Conference 2014. December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang 

Mai, Thailand, pp. 115-117. 

P.  Boonruam, S.  Neramittapapong, A.  Neramittapapong, K.  Wantala.  ( 2 0 1 3 ) . 

Toluene Degradation by Thermal Catalytic Oxidationover K-OMS-2 Catalysts, 

Advanced Materials Research, 931-932 (2014) 22-26.  

N.  Pojananukij, K.  Wantala, S.  Neramittapapong, A.  Neramittapapong.  ( 2 0 14 ) . 

Parameter Screening for the Important Factors Influencing the As( V) 

Adsorption Using a Plackett– Burman Design, Advanced Materials Research, 

931-932 178-182. 
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N.  Krasae, K.  Wantala, N.  Grisdanurak.  (2013 ) .  Removal of Nitrate by Bimetalic 

Copper-nanoscale Zero-Valent Iron (Cu-nZVI): Using 2K Full Factorial Design, 

Applied Environmental Research, 2014, 32 (2), pp. 15 – 23.  

K.  Wantala, N.  Pojananukij, P.  Sriprom, T.  Kumsaen, A.  Neramittagapong, S. 

Neramittagapong, ( 2 0 1 3 ) .  Metal Adsorbent Prepared from Coir Pith as 

Agricultural Waste: Adsorption of Zn(II) and Pb(II) from Aqueous Solution, Key 

Engineering Materials, 2013, 745, pp. 101-108.  

K. Wantala, P. Sriprom, N. Pojananukij, A. Neramittagapong, S. Neramittagapong, P. 

Kasemsiri, (2013). Optimal Decolorization Efficiency of Reactive Red 3 by Fe-

RH-MCM-41 Catalytic Wet Oxidation Coupled with Box-Behnken Design, Key 

Engineering Materials, 2013, 745, pp. 109-114.  

K.  Wantala, A.  Tosuwan, N.  Grisdanurak, ( 2013 ) .  Manganese loaded on Titania 

Surface by Impregnation Method for Photocatalytic Degradation of Reactive 

Red-3 dye. Materials Science Forum: Photocatalytic Materials & Surfaces for 

Environmental Cleanup-II, 2013, 734, pp. 295-305.  

K. Wantala, S. Neramittagapong, A. Neramittagapong, K. Kasipar, S. Khaownetr, S. 

Chuichulcherm. (2013). Photocatalytic Degradation of Alachlor on Fe-TiO2-

immobilized GAC under Black Light Irradiation using Box- Behnken design. 

Materials Science Forum:  Photocatalytic Materials & Surfaces for 

Environmental Cleanup-II, 2013, 734, pp. 306-316.  

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  5  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713004 Process Modeling and Simulation 

EN713205 Introduction to Process Design for Petroleum Industries  

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 
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EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727008 Chemical Reactor Design 

EN72302 Chemical Process Simulations 

EN727403 Selected Topics in Nanotechnology 

EN727601 Natural Gas Processing and Petroleum Refining Processes 

EN728891 Seminar in Chemical Engineering 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727008 Chemical Reactor Design 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักด์ิ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเทศไทย 

2536 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี  ประเทศไทย 

2542 

ปริญญาเอก        Ph.D (Chemical and Process 

Engineering) 

The University Of 

Sheffield, UK. 

2552 

 

3. ผลงานทางวิชาการ    

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ขนิษฐา  คําวิลัยศักด์ิ. (2554). วัสดุวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ การศึกษาการผลิตเอทานอลจากการใบออยดวยยีสต ยีสต Candida 

shehatae TISTR 5843 เปรียบเทยีบกับยีสต Pichia stipites ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2558-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจากทุนอุดหนุน

ทั่วไป 

หัวหนาโครงการ การศึกษาการผลิตเอทานอลจากการใบออยดวยยีสต ยีสต Candida 

shehatae TISTR 5843 เปรียบเทยีบกับยีสต Pichia stipites ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2558-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หัวหนาโครงการ  โครงการสรางอุปกรณตนแบบเพื่อการแยกสกัดลิกนินจาก Black liquor

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก

บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 

หัวหนาโครงการ   โครงการสรางระบบตนแบบการบําบัดสีจากน้ําท้ิงที่ผานกระบวนการ

บําบัดข้ันสุดทายดวยกระบวนการคารบอนเนช่ัน ระยะเวลาดําเนินการ 1 

ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจากบริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพ

เพอร จํากัด (มหาชน) 
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หัวหนาโครงการ  การบําบัดกาซชีวภาพจากมูลไกเพื่อใชในเครื่องยนตของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก

 ทุนอุดหนุนท่ัวไป (ทุนมุงเปา) 

หัวหนาโครงการ  โครงการออกแบบระบบกําจัดฝุนดวยไซโคลนดักฝุนและระบบบําบัดกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดดวยสครับเบอรแบบเปยกของไอเสียจากหมอไอน้ํา

ระยะเวลาดําเนินการ  4 เดือน (9 กรกฎาคม 2556 - 9 ตุลาคม 2556) 

ไดรับทุนอุดหนุนจาก บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด 

หัวหนาโครงการ การศกึษาความเปนไดของการนําเปลือกไมยูคาลิปตัสมาเพ่ือสกัดสารตาน

อนุมูลอิสระ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 

หัวหนาโครงการ การศึกษาคุณลักษณะของลิกนินท่ีไดจาก Black liquor ระยะเวลา

ดําเนินการ   8 เดือน (22 มีนาคม 2556- 22 พฤศจิกายน 2556) 

ไดรับทุนอุดหนุนจาก บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 

 3.3   บทความทางวิชาการ 

Pasakorn Jutakridsada, Supattra Boochapun, Duangkanok Tanangteerapong and 

Khanita Kamwilaisak.  ( 2015 ) .  The compartive study of candida shehatae 

TISTR 5843 and pichia stipitis BCC 15191 in saccharification- fermentation for 

bioethanol production.  2015 International Conference on Environmental 

Quality Concern, Control and Conservation, May 8- 9, 2015, Kaohsiung, 

Taiwan, pp. 30. 

Pasakorn Jutakridsada, Ladarat Liampreecha, and Khanita Kamwilaisak.  ( 2 0 14 ) . 

bioactive phenolic compounds of Eucalyptus globules barks extraction. The 

4th TIChE International Conference 2014.  December 18 -  19, 2014 Furama 

Hotel, Chiang Mai, Thailand.  

Khanita Kamwilaisak1a and Mallika Thabuot ( 20 14 ) .  The fixed bed reaction of 

residual natural rubber for oil production by pyrolysis process.  Advanced 

Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 225-230. 

Pasakorn jutakridsada, Chinakrit Ladadok and Khanita Kamwilaisak.  (2014) .  Acid 

hydrolysis sorghum straw for Bioethanol fermentation of 

Saccharomycescerevisiae TISTR 5596.  Advanced Materials Research Vols. 

931-932 (2014) pp 188-193. 
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Jintara Satarn, Wimonporn Lamamorphanth and Khanita Kamwilaisak. (2014). Acid 

Hydrolysis from Corn Stover for Reducing Sugar. Advanced Materials Research 

Vols. 931-932 (2014) pp 1608-1613. 

Supattra Boochapun, Wimonporn Lamamorphanth and Khanita Kamwilaisak. 

( 2 01 4 ) .  The Acid Hydrolysis of Sugarcane Leaves as a Biofeedstook for 

Bioethanol Production.  Advanced Materials Research Vols.  931- 932 ( 2014) 

pp 194-199. 

Ladarat Liampreecha, Khanita Kamwilaisak.  ( 2014 ) .  The Properties of Extracted 

Lignin from Black Liquor.  2014 International Symposium on Physics and 

Mechanics of New Materials and Underwater Applications ( PHENMA 2014) 

Khon Kaen, Thailand, pp. 51-52. 

Jintara Satarn, Wimonporn Lamamornphan and Khanita Kamwilaisak. (2014). Acid 

Hydrolysis from Corn stover for Reducing sugar.  The 5th KKU International 

Engineering Conference (KKU- IENC 2014)  Faculty of Engineering, Khon Kaen 

University, Thailand. 

 Khanita Kamwilaisak and Mallika  Thabuot. (2014). The fixed bed reaction of oil 

product from residual natural rubber by pyrolysis process.  The 5th KKU 

International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) Faculty of Engineering, 

Khon Kaen University, Thailand. 40 (2), pp 297. 

Supattra Budsaereecha, Khanita Kamwialisak and Yuvarat Ngernyen.  ( 2 0 1 2 ) . 

Adsorption of lead, cadmium and copper on natural and acid activated 

bentonite clay. KKU Research Journal. KKU Res. J. 2012; 17 (5), pp 800-810 

ยุวรัตน เงินเย็น ขนิษฐา คําวิลัยศักด์ิ โศรดา ชะโน และ พรนิภา เอียมดํารง. (2557). การกําจัดสี

ของน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษดวยถานกัมมันต. 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ 15 ฉบับที่ 2, หนา 37-46. 

ขนิษฐา คําวิลัยศักด์ิ และ พุทธิพร เทียมสินสังวร. (2555). การเตรียมโครงสรางผลึกไททาเนียม

ไดออก ไซด ใน ร ะ ดับนา โนด ว ย วิ ธี  โ ซล - เ จ ล  Preparation of Nanostructured 

Crystalline Titanium dioxide (TiO2)  by Sol-Gel technique.  KKU ENGINEERING 

JOURNAL.January-March 2012; 39(1): 1-10 . pp147-153. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 17  ป 
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5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712001 Chemical Process Instrumentation 

EN713204 Separation Technology 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727006 Thermodynamics for Chemical Engineers 

EN727301 Advance Separation Processes 

EN727404 Photo Catalysis Reaction Engineering 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727006 Thermodynamics for Chemical Engineers 

EN727404 Photo Catalysis Reaction Engineering 

EN739991 Dissertation Seminar in Chemical Engineering I 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายชัยภัทร  เครือหงส 

 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขา(  ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประเทศไทย 

2542 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประเทศไทย 

2547 

ปริญญาเอก D.Eng. (Metallurgy and 

Ceramics Science) 

Tokyo Institute of 

Technology, Japan. 

2552 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน   - 

3.2  งานวิจยั  - 

3.3  บทความทางวิชาการ  

Kruehong, S., Kruehong, C., Artnaseaw, A. (2016). Branched carbon fibres and other 

carbon nanomaterials grown directly from 304 stainless steel using a 

chemical vapour deposition process. Diamond and Related Materials 64, pp. 

143-152. 

Kruehong, S. , Kruehong, C. , Chindaprasirt, P. ,Artnaseaw, A.  (2015) .  Candle flame 

synthesis and electrochemical behavior of chain-like carbon nano-onions on 

304 stainless steel. Chiang Mai Journal of Science 42 (3), pp. 745-751. 

Kwakhong, P. , Artnaseaw, A., Kruehong, C.  (2015). Electrochemical Behavior and 

Microstructure of Recyclable Aluminium- magmesium Alloy Hot- dip Coating 

Deposited on Low Carbon Steel Substrates.  JOURNAL OF IRON AND STEEL 

RESEARCH INTERNATIONAL. 22 (8), 30063, pp. 746-751. 

Mallika Thabuot and Chaiyaput Kruehong. (2015). DSSCs Fabrication using Nano-

structured Titania as Photoanode. Applied Mechanics and Materials. 781 (1), 

pp. 184-188. 
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จีรศักดิ์ จารุพงศ อภิชาติ อาจนาเสียว ชัยภัทร เครือหงส . (2557). การใชทอเหล็กทํา

คอนเดนเซอรแบบซอนใตผนังในตูเย็น. การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 28.  

Chaijunda, P., Kruehong, C., Thabuot, M.,Waisurasingha, C.,Chindaprasirt, P. (2014). 

The effect of fuel type on temperature profile within pilot-scale downdraft-

gasifier for the LPG replacement in electricity production. Advanced Materials 

Research 931-932, pp. 1033-1037. 

ชัยภัทร เครือหงส. (2556). การสังเคราะหอนุภาคทรงกลมคารบอนระดับนาโนเสนใยคารบอน

โดยอาศัยเปลวเทียน. วิศวกรรมสาร มข 40 (3) หนา 297-302. 

สายฝน เครือหงส อภิชาติ อาจนาเสียว ชัยภัทร เครือหงส. (2556). ปจจัยสําคัญในการ

สังเคราะหทอนาโนคารบอนโดยอาศัยเปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม. วารสารวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 (3) หนา 183-194. 

Thirawat  Plysang, Mallika Thabuot, Chaiyaput  Kruehong. (2013). Synthesis and 

Photo- electrochemical Behavior of Nanoporous Titanium Dioxide.  The 2nd 

International Conference on Engineering and Applied Science (2013 ICEAS). 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 12  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712102 Momentum Transfer 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713600 Electrochemical Technology for Chemical Engineering 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727003 Advanced Transport Phenomena 

EN727202 Advanced Fluid Dynamics 
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EN727402 Multiphase Chemical Reactor 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727003 Advanced Transport Phenomena 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายพนมกร  ขวาของ 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขา(  ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2533 

ปริญญาโท วศ.ม. (ปโตรเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2541 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2558 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน   - 

3.2 งานวิจัย 

ผูรวมโครงการ    การพัฒนาเหล็กชุบรอนเคลือบอลูมิเนียมผสมจากอลูมิเนียมเหลือใช

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 7 เดือน (1 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 

2558) ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการบมเพาะนักวิจัยฯ  

ผูรวมโครงการ        การพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานที่มีความจุความรอนจําเพาะสูงเปนตัวกัก

เก็บพลังงานในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยตนแบบระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (29 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจากกองบริหารงานวิจัย 

ผูรวมโครงการ    การถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตยในชุมชระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป 1 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2557)

ไดรับทุนอุดหนุนจากศูนยบริการวิชาการ 

3.3  บทความทางวิชาการ  

Kwakhong, P. , Artnaseaw, A. , Kruehong, C.  (2015).  Electrochemical Behavior and 

Microstructure of Recyclable Aluminium-magmesium Alloy Hot-dip Coating 

Deposited on Low Carbon Steel Substrates. JOURNAL OF IRON AND STEEL 

RESEARCH INTERNATIONAL. 22 (8), 30063, pp. 746-751. 
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ลลิตา เพียราษฎร พนมกร ขวาของ และ อภิชาต อาจนาเสียว. (2558). พฤติกรรมทางไฟฟาเคมี

บนผิวขัดลาดเอียงของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลดวยวิธีการจุมรอน. 

วิศวสารลาดกระบัง 32 (1) หนา 37- 42. 

อภิชาติ อาจนาเสียว วสุนันท ครองทรัพย มัลลิกา ถาบุตร และ พนมกร ขวาของ . (2556). 

เครื่องอบแหงปุยอินทรียชีวภาพแบบหมุนตนแบบ. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและ

เคมีประยุกตแหงประเทศ 

ไทย ครั้งที 23 ณ  โรงแรมพลูแมน  ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน วันท่ี 17 – 18 

ตุลาคม 2556. 

อภิชาติ อาจนาเสียว ธัญชนก ปกเขตานัง มัลลิกา ถาบุตร และ พนมกร ขวาของ . (2556). 

อุปกรณตนแบบในการลดปริมาณจุลินทรียและตะกอนในนํ้าหมักชีวภาพ. ประชุม

วิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที 23 ณ  โรงแรมพลู

แมน  ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน วันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2556. 

อภิชาติ อาจนาเสียว ณัฐชา เข็มประสิทธ์ิ วรทย วรางกรู มัลลกิา ถาบุตร และ พนมกร ขวาของ . 

(2556). อิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนท่ีมีผลตอการแตกหักและกลิ่นขาวหอมมะลิ ดวย

เครื่องอบแหงแบบ LSU. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศ

ไทย ครั้งที 23 ณ  โรงแรมพลูแมน  ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน วันท่ี 17 – 18 

ตุลาคม 2556. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  22  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713201 Unit Operations for Mass Transfer 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713601 Petroleum Technology 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 
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5.2  ระดับปริญญาโท  

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสาวพรนภา  เกษมศิริ 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2548 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2550 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2554 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ การหาสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสมบัติทางความรอนของคอนกรีตมวลเบา

จากยางครัมบ ท่ีเปนวัสดุเปลี่ยนเฟส ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ.      

2559-2560) ไดรับทุนอุดหนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หัวหนาโครงการ สมบัติของวัสดุโฟมแปงมันสําปะหลังคอมพอสิทตานเช้ือแบคทีเรียชนิดใหมท่ี

ยอยสลายไดทางชีวภาพปรับแตงดวยนามันหอมระเหย ระยะเวลาดําเนินการ  

1 ป  (พ.ศ. 2559-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงิน

อุดหนุนทั่วไป (แสงซินโครตรอน) 

หัวหนาโครงการ การกักเก็บพลังงานความรอนและสมบัติของคอนกรีตที่เติมวัสดุคอมพอสิท

เปล่ียนเฟสคงรูปชนิดใหม ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2558-2560) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มี

ความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาท่ี

อาจารยมีความเช่ียวชาญ ประจําปการศึกษา 2558 

หัวหนาโครงการ การหาสัดสวนการผสมที่เหมาะสมของโฟมจากแปงมันสําปะหลังที่ผสมกับเสน

ใยปาลมน้ํามันปาลม และไคโตซาน โดยใชวิธีของทากูชิ ระยะเวลาดําเนินการ  

1 ป  (พ.ศ.2558-2559)ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.) 
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หัวหนาโครงการ สมบัติของคอนกรีตมวลเบาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยใชเอทิลไวนิลอะซิเตต 

เปนมวลรวมเบา ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ.2558-2558) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจากคณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาโครงการ สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงดวยเซลลูโลสวิสเกอรจากกากปาลม

น้ํามัน ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป  (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก   

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

หัวหนาโครงการ การดัดแปรพอลิแลคติกแอสิดดวยอคริลิกโคพอลิเมอรสําหรับช้ินงานเปาขวด

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  (พ.ศ. 2555-2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก   

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

   3.3  บทความทางวิชาการ 

Salim Hiziroglu and Pornnapa Kasemsiri. (2015). Strand Board and Laminated 

Veneer Lumber as Structural Building Materials.   International Conference on 

Civil and Urban Engineering-ICCUE 2015 Florence, Italy.     

Nattakan Dulsang, Surachade Ketkaew, Uraiwan Pongsa and Pornnapa Kasemsiri. 

(2015). Properties of Biodegradable Foam Composite Based on Cassava Starch 

Reinforced with Bagasse Fiber.  2015 International Conference on 

Environmental Quality Concern, Control and Conservation, May 8- 9, 2015, 

Kaohsiung, Taiwan.  

Pattaraporn Suttaphakdee, Uriawan Pongsa, Narubeth Lorwanishpaisarn, Anirut Tasai, 

Nattakan Dulsang and Pornnapa Kasensiri.  ( 2015) .  Thermal Energy Storage 

Properties of Composite Form-Stable Phase Change Material Paraffin/Recycle 

Block Concrete.  2015 International Conference on Environmental Quality 

Concern, Control and Conservation, May 8-9, 2015, Kaohsiung, Taiwan. 

Pornnpa Kasemsiri, Arthit Neramittagapong , Prinya Chindaprasirt. (2015). Curing 

kinetic, thermal and adhesive properties of epoxy resin cured with cashew 

nut shell liquid. Thermochimica Acta 600 (2015) 20–27. 

N. Dulsang, P. Chindaprasirt, P. Posi, S. Hiziroglu and P. Kasemsiri. (2014). Properties 

of Environmentally Friendly Lightweight Concrete Manufactured with Waste 

Ethyl Vinyl Acetate. The 4th TIChE International Conference 2014. December 

18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 478-480. 

A. Phromsaen, P. Chindaprasirt, S. Hizirogl and P. Kasemsiri. (2014). Characterization 

of biodegradable foam based cassava starch blended with sawdust.  The 4th 



                                                                                       มคอ.2 

- 128 - 

TIChE International Conference 2014.  December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, 

Chiang Mai, Thailand, pp. 497-500. 

Nattakan Dulsang, Prinya Chindaprasirt, Patcharapol Posi, Salim Hiziroglu, Pattraporn 

Sutaphakdee, Ruth Dangsawat and Pornnapa Kasemsiri.  (2014) .  Optimizing 

Mix Proportion of Lightweight Concrete Containing Plastic Waste by Taguchi 

Method. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 431-435. 

Atchariyaphorn Phromsaen, Prinya Chindaprasirt, Salim Hizirogl and Pornnapa 

Kasemsiri.  ( 20 1 4 ) .  Thermal Degradation and Fire Retrandancy of Wood 

Impregnated with Nitrogen Phosphorus Flame Retardant.  Advanced Materials 

Research Vols. 931-932 (2014) pp 152-156. 

Nattakan Dulsang, Prinya Chindaprasirt, Patcharapol Posi, Salim Hiziroglu, Pattraporn 

Sutaphakdee, Ruth Dangsawat and Pornnapa Kasemsiri.  (2014 ) .  Optimizing 

Mix Proportion of Lightweight Concrete Containing Plastic Waste by Taguchi 

Method. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 431-435. 

Prinya Chindaprasirt, Salim Hiziroglu, Chattichai Waisurasingha, Pornnapa Kasemsiri. 

(2014). Properties of Wood Flour/Expanded Polystyrene Waste Composites 

Modified With Diammonium Phosphate Flame Retardant. POLYMER COMPOSITES.  

Pornnapa Kasemsiri, Parinya Chindaprasirt, and Salim Hiziroglu. (2013). Effect of 

Diammonium Phosphase Flame Retardant on Properties of Wood. 2013 

International Symposium on "Physics and Mechanics of New Materials and 

Underwater Applications" (PHENMA 2013) Kaohsiung, Taiwan, June 5-8, 2013. 

Kitirote Wantala, Pongsert Sriprom, Nusavadee Pojananukij, Arthit Neramittagapong, 

Sutasinee Neramittagapong and Pornnapa Kasemsiri. (2013). Optimal 

Decolorization Efficiency of Reactive Red 3 by Fe-RH-MCM-41 Catalytic Wet 

Oxidation Coupled with Box-Behnken Design. Key Engineering Materials Vol. 

545 (2013) pp 109-114. 

Okhawilai M, Kasemsiri P, and Rimdusit S. (2012). Thermomechanical Properties of 

KevlarrM Reinforced Benzox azineUrethane Alloys. 19th Regionat Symposium 

on Chemical Engineering. 

วิมลพร เอ่ียมอมรพันธ พรนภา เกษมศิร. (2557). การศึกษาการเตรียมแคลเซียมออกไซดจาก

เปลือกหอยเชอรี่เพ่ือประยุกต ในการดูดซับฟอสเฟต. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและ

เคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 24 จ.เชียงใหม 18-19 ธันวาคม 2557. หนา 348-349. 
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ภัทราภรณ สุตภักดี ปริญญา จินดาประเสิรฐ พัชรพล โพธ์ิศรี รุทธ แดงสวัสดิ์ ณัฐกานต ดุลยแสง 

และ พรนภา เกษมศิริ. (2557). การหาสัดสวนท่ีเหมาะสมของคอนกรีตมวลเบาจากขยะ

พลาสติกโดยวิธีทากูช. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 24 จ.เชียงใหม 18-19 ธันวาคม 2557. หนา 363-368. 

วิไลวรรณ ลุนพุฒ อภิโชค ต้ังตระการ และ พรนภา เกษมศิริ. (2556). ประสิทธิภาพการปองกัน

การกัดกรอนอะลูมิเนียมเคลือบดวยแผนฟลมของอีพอกซี/นํ้ามันเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานต

เสริมแรงดวยไทเทเนียมไดออกไซด . KKU Engineering Journal ป ท่ี 41 ฉบับที่43 

กันยายน 2549. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 4  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

    5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713400 Chemical Kinetics and Reactor Design 

EN713502 Composite and Product Design 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727502 Introduction to Composite Materials 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN739501 Polymer Engineering 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสาวยุวรัตน  เงินเย็น 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ี จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประเทศไทย 

2545 

ปริญญาเอก        วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประเทศไทย 

2551 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

เอกสารประกอบการวิชา 197300 เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี (2558). 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ   การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของนํ้ามันท่ีไดจากขยะพลาสติกระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2558-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หัวหนาโครงการ การศึกษาการใชประโยชนของเถาลอยในการบําบัดสีของน้ําเสียดวย

กระบวนการดูดซับ ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน  (1 กรกฎาคม 2558 - 31 

ตุลาคม 2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก บมจ. ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร 

หัวหนาโครงการ น้ํามันจากการไพโรไลซิสแกวน้ําพลาสติกใชแลว ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

(พ.ศ. 2555-2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

หัวหนาโครงการ   การประหยัดพลังงานไฟฟาโดยการลดความกระดางของนํ้าบาดาลกอนเขา

หอหลอเย็นในอุตสาหกรรมพลาสติก ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 

2553-2554) ไดรับทุนอุดหนุนจาก ศูนยฝกงานเทคโนโลยีสะอาด เครือขาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.3  บทความทางวิชาการ 

Supattra Budsaereechai, Yuvarat Ngernyen, Charinee Lhapoon and Pisut Srisakultew. 

(2016). Solid Fuel Pellets from Pig Manure. Rajabhat Agriculture Journal. 15(1) 

, pp. 37-43. 

S. Budsaereechai, Y. Ngernyen, C. Lhapoon and P. Srisakultew..  (2016). Solid Fuel 

Pellets from Pig Manure. International Conference on Sustainability of Organic 

Agriculture. 

Yuvarat Ngernyen, Thitima Nikronsangkhaphinit and Sinsupa Kaewketkam.  ( 2015 ) . 

The Use of Fly Ash as Adsorbent for Color Removal of Pulp and Paper Industry 

Wastwwater.   The 10th GMSARN International Conference 2015 on Smart 

Energy, Environment and Community Development in GMS. 

Supattra Budsaereechai, Todsaporn Akkarathunyakorn, Pongbordin Ukahapunyakul, 

Yuvarat Ngenyen.  ( 2014) .  Oil from Pyrolysis of Plastic Glasses Waste. 

Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand 

(STT40). pp 1054-1059. 

Atichat Wongkoblap, Chaiyot Tangsathitkulchai, Nikom Klomkliang, Duong D. Do, and 

Yuvarat Ngernyen.  (2012) .  Characterization of Single Wall Carbon Nanotubes 

and Activated Carbon with Water Adsorption in Finite- Length Pore Models.  

Engineering Journal. 17(4), pp 93-109. 

สุพัตรา บุตรเสรีชัย ยุวรัตน เงินเย็น กุญชร ผองแผว ภุชงค พุมทองดี และ กนกวรรณ กกรัมย. 

(2559). การลดความกระดางของน้ําบาดาล กรณีศึกษานํ้าบาดาลกอนเขาหอหลอเย็นของ

อุตสาหกรรมพลาสติก. บทคัดยอการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาตร. 

สุพัตรา บุตรเสรี ฐิติมา นิกรสังขพินิจ ศิลปสุภา แกวเกตคาม อธิป เหลืองไฟโรจน ยุวรัตน เงินเย็น. 

(2559). การใชเถาลอยในการบําบัดสีของนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสากรรมผลิตเย่ือกระดาษและ

กระดาษดวยกระบวนการดูดซับ. The National and International Graduate Research 

Conference 2016. 

ยุวรัตน  เงนิเย็น ขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ์ โศรดา  ชะโน พรนิภา  เอ่ียมดํารง. (2557). การกําจัดสีของ

น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษดวยถานกัมมันต. วารสาร

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม. ปที่ 15 ฉบับที่ หนา 431-442. 

ยุวรัตน เงนิเย็น วิจิตรา เดชวีระพานิชย กนกพร ภาราดามิตร วรัญญา ขาวผอง พิมพิลาศ แกนมั่น. 

(2556). การลดกล่ินของทุเรียนโดยใชนํ้ามันหอมระเหยท่ีกล่ันไดจากใบกะเพรา. วารสาร

เกษตร หนา 163-168. 
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ยุวรัตน เงินเย็น และ ขนิษฐา คําวิลัยศักด์ิ. (2556). ถานกัมมันตจากวัสดุชีวมวลของประเทศไทย: 

การทบทวนวรรณกรรม. วิศวกรรมสาร ม.ข. ปที่ 40 ฉบับท่ี 2 หนา 267-283. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  8  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี  

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN713406 Process Cost Estimation 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 
 

 5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้) 

EN727004 Advanced Chemical Reaction Engineering 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727004 Advanced Chemical Reaction Engineering 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางวรินรําไพ  เศรษฐธณบุตร 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขา(  ช่ือสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. 

 ที่จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2537 

ปริญญาโท M.Eng. (Chemical Engineering) New South Wales University, 

Australia. 

2541 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2558 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน  -  

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ   อิทธิพลของผงเสนใยชีวมวลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํายางธรรมชาติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 มิถุนายน 2558 – 1 มิถุนายน 2559 ได รับ

ทุนอุดหนุนจาก  the center of Knowledge Development of Rubber 

Tree in Northeast group (KDRN), Khon Kean University, THAILAND 

หัวหนาโครงการ       ชีวมวลที่มีความหนาแนนเชิงพลังงานสูงจากการทอรริแฟคชันของเศษไม

ยางพาราสาหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแนน ระยะเวลาดําเนินการ 31 

สงิหาคม 2557 – 31 สงิหาคม 2558 ไดรับทนุอุดหนุนจาก  the center 

of Knowledge Development of Rubber Tree in Northeast group 

(KDRN), Khon Kean University, THAILAND 

หัวหนาโครงการ   การทํานายคุณสมบัติความเปนเช้ือเพลิงของเชื้อเพลิงอัดแทงถานหินชีว

มวลผสม ระยะเวลาดําเนินการ  31 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 

2558 ได รับทุนอุดหนุนจาก ศูนย วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวหนาโครงการ       คุณลักษณะของตัวเก็บประจุย่ิงยวดท่ีเตรียมจากสารประกอบถานกัมมันต

และทอนาโน คารบอน ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม 2557 – 1 

มกราคม 2558 ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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หัวหนาโครงการ       การเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรูรายวิชา 187663 โดยเปลี่ยนจากการสอน

แ บบ  Lecture Based Learning เ ป น ก าร สอ น แบบ  Action Based 

Learning ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตลุาคม 2556 – 1 ตุลาคม 2557 ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก ภายในมหาวิทยาลัย 

 3.3  บทความทางวิชาการ  

Mallika Thabuot, Thanchanok Pagketanang and Prasong Wongwicha. 

(2016).Characteristics of Activated Carbon Produced from Rubber Seed Shell 

by using Different Methods of Chemical Activation with KOH, Scientific 

Applied Mechanics and Materials, Vol. 781, p659-662. 

Mallika Thabuot, Thanchanok Pagketanang, Kasidet Panyacharoena, Pisit Mongkut, 

Prasong Wongwicha. (2015). Effect of Applied Pressure and Binder Proportion 

on the Fuel Properties of Holey Bio-Briquettes.  Energy Procedia 79 (  2015 ) 

890 – 895. 

Tanakorn Unpinit a, Thanaporn Poblarpa , Narongrit Sailoona , Prasong Wongwicha , 

Mallika Thabuot.  ( 2 01 5 ) .  Fuel Properties of Bio- Pellets Produced from 

Selected Materials under Various Compacting Pressure.  Energy Procedia 79 

( 2015 ) 657 – 662. 
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1.  ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเทศไทย 

2538 

ปริญญาโท วศ.ม. (พลังงานและวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี ประเทศไทย 

2544 

ปริญญาเอก        ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเทศไทย  

2552 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน   - 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ เครื่องผสมปุยเคมีประสิทธิภาพสูงที่มีกําลังการผลิต 100 กระสอบตอ

ช่ัวโมง ซึ่งเหมาะสมกับโรงงานขนาดเล็กและกลางระยะเวลาดาํเนินการ 

1 ป (พ.ศ. 2558-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ การสรางยางกะเทาะขาวเปลือกประสิทธิภาพสูง (ระยะที่ 1 การหา

สมบัติท่ีสําคัญของยางกะเทาะท่ีมีผลตอการแตกหักของเมล็ดขาวใน

ระหวางการใชงาน เพ่ือหาวิธีปรับปรุงสมบัติดานน้ันๆ) ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ  การออกแบบและติดต้ังโรงอบแหงขาวเปลือก ของหางหุนสวนจํากัด

โรงสีเต็กเฮง ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับ

ทุน อุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ การพัฒนาตนแบบเครื่องยืดอายุ และฟนฟูแบตเตอรี่แบบติดตั้งถาวร

ดวยเทคโนโลยีนาโนเบิรสต ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
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หัวหนาโครงการ การสรางโรงสีขาวขนาดกําลังการผลิต 100 ตันขาวเปลือกตอวัน ของ

โรงสี ธนพรไรซมิลล จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 

2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ การติดต้ังและปรับปรุงเครื่องจักรในโรงสีขาวเพ่ิมเติม ท่ีระบบขัดขาว

ขาว และระบบอบแหงของหางหุนสวนจํากัดศรีรัตนา ไรซ อินดัสตรี้ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก  

โครงการสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ การสรางและปรับปรุงโรงสีขาวท้ัง 2 โรง เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของ

บริษัทขาวศรีไทยใหม จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2556-

2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย 

ผูรวมโครงการ การออกแบบและติดต้ังโรงปรับปรุงคุณภาพขาวสาร โรงบรรจุขาวสาร 

โรงเก็บขาวสาร และลานตากขาวเปลือก ของสหกรณการเกษตรเกษตร

วิสัย จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับ

ทุน อุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ การติดต้ังและปรับปรุงเครื่องจักรในโรงสีขาวของโรงสีขาวสหกรณ

การเกษตรกันทรลักษณ จํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-

2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ โครงการอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิในกองมันเสนเพื่อปองกันการ

เสื่อมสภาพของมันเสน ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556)

ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ  เครื่องอบแหงมันเสนโดยใชความรอนจากชีวมวลตนแบบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ โครงการชุดควบคุมความเร็วรอบพัดลมดูดฝุนในโรงไมใหทํางานตาม

ภาระงานในขณะนั้น ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556)

ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 
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หัวหนาโครงการ โครงการหัวเผาสําหรับเช้ือเพลิงน้ํามันเคร่ืองเกาที่ใหความรอนกับ

เตาเผาแรยิปซั่มตนแบบ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556)

ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 

หัวหนาโครงการ โครงการชุดตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิในเตาเผาแรยิปซั่มระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

3.3  บทความทางวิชาการ 
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carbon fiber by Chemical Vapor Deposition. Applied Mechanics and Materials. 
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แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 23. 17-18 ตุลาคม 2556 ขอนแกน. TH-PC-06. 

ณัฐชา  เข็มประสิทธ์ิ และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2556). อิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนท่ีมีผลตอ

การแตกหักและกลิ่นขาวหอมมะลิ ดวยเครื่องอบแหงแบบ LSU. ประชุมวิชาการวิศวกรรม

เคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย คร้ังที่ 23. 17-18 ตุลาคม 2556 ขอนแกน. TH-PC-

07. 

ธัญชนก  ปกเขตานัง และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2556). อุปกรณตนแบบในการลดปริมาณ

จุลินทรียและตะกอนในน้ําหมักชีวภาพ. ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 23. 17-18 ตุลาคม 2556 ขอนแกน. TH-PC-08. 

ชานุ  โพธิทักษ และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2556). อุปกรณตนแบบในการลดปริมาณจุลินทรีย

และตะกอนในนํ้าหมักชีวภาพ. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 

พ.ศ. 2556. 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุร.ี 

ชานุ  โพธิทักษ และ อภิชาติ  อาจนาเสียว. (2556). การลดพลังงานในโรงสีขาว. การประชุม

วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556. 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา 

ชลบุรี. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา   21  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 
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EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713501 Corrosion Technology 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714201 Chemical Industrial Processes 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 
 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN728998 Thesis 

EN728999 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายอาทิตย  เนรมิตตกพงศ 

 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

              

ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2540 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2543 

ปริญญา

เอก         

D.Eng. (Environmental 

Chemistry and 

Engineering) 

Tokyo Institute of Technology, 

Japan. 

2548 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

      3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน   - 

3.2  งานวิจัย 

 ผูรวมโครงการ    โครงการศึกษาหลักการทํางานและแนวทางการควบคุมเครื่อง Diffuser 

ระยะท่ี 1 ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ.2558-2559) ไดรับทุนอุดหนุน

จาก บริษัทน้ําตาลมิตรกาฬสินธุจํากัด 

ผูรวมโครงการ     โครงการยกระดับการแขงขันอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการลดตนทุน

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือนป (21 

กุมภาพันธ 2558-20ตุลาคม 2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผูรวมโครงการ  การสังเคราะหวานิลลินจากลิกนินดวยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปยก

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2557-2558) ไดรับทุนอุดหนุนจาก   

 กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรวมโครงการ การสังเคราะหสารมูลคาเ พ่ิมจากปฏิกิริยาการสลายตัวของลิกนิน 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2556-2559) ไดรับทุนอุดหนุนจาก

 โครงการบมเพาะนักวิจัยเพ่ือใหสรางผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ประจําป 2556 
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ผูรวมโครงการ  คุณสมบัติกาวติดไมจากโพลิเมอรอีพอกซี/นํ้ามันเม็ดมะมวงหิมพานต

เสริมแรงดวยนาโนซิลิกา ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2555-2556) 

ไดรับทุนอุดหนุนจาก ทุนพัฒนานักวิจัยใหม มข. 

ผูรวมโครงการ  กระบวนการรวมกันของตัวเรงปฎิกริยา Fe-TiO2 และถานกัมมันต เพ่ือ

ใชในการบําบัดอะลาคลอร โดยปฎิกิริยาโฟโตคะตะไลซีส ระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2556-2557) ไดรับทุนอุดหนุนจากทุนงบประมาณ

แผนดินประจําป 2556 

ผูรวมโครงการ  โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทําตนแบบระบบผลิตไฟฟาจาก

ขยะชุมชนโดยใชความรอน ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2555-

2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ผูรวมโครงการ  โครงการวิจัยและพัฒนาน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานสังเคราะหดวย

กระบวนการไฮโดรโพนเซสซ่ิง ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2555-

2557) ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงานโครงการวิจัยและพัฒนาน้ํามัน

เช้ือเพลิงสังเคราะหสําหรับอากาศยาน 

3.3  บทความทางวิชาการ 

N.  Krasae, D. Tanangteerapong, A. Neramittagapong, K.  Wantala.  (2016). Highly 

Nitrogen Selectivity from Nitrate Reduction over Cu- nZVI with and without 

TiO2 Photocatalysts under UV Irradiation. The 10th International Conference 

on Surface, Coating and Nanostructured Materials ( NANOSMAT- Manchester 

UK. 

T. Suwannaruang, D. Tanangteerapong, A. Neramittagapong, K. Wantala. (2016). 

Uncalcined N- TiO2 Synthesis and Its Application on Alachor Photocatalytic 

Degradations.  The 10th International Conference on Surface, Coating and 

Nanostructured Materials (NANOSMAT-Manchester UK. 

Pongsert Sriproma, Sutasinee Neramittagapong, Chitsan Linb, Kitirote Wantala, 

Arthit Neramittagapong and Nurak Grisdanurak. (2015). Optimizing chemical 

oxygen demand removal from synthesized wastewater containing lignin by 

catalytic wet- air oxidation over CuO/ Al2O3 catalysts.   Journal of the Air & 

Waste Management Association.  65(7), pp. 828-836. 

T. Suwannaruang, K.K.P. Rivera, A. Neramittagapong, K. Wantala. (2015). Effects of 

hydrothermal temperature and time on uncalcined TiO2 synthesis for 

reactive red 120 photocatalytic degradation.  Surface and Coating 

Technology. 271(1), pp. 192-200. 
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A. Yodsa-nga, J.M. Millanar, A. Neramittagapong, P. Khemthong, K. Wantala. (2015). 

Effect of manganese oxidative species in as- synthesized K- OMS 2 on the 

oxidation of benzene. Surface and Coating Technology. 271(1), pp. 217-224. 

K.  Wantalaab, C.  Khamjumphola, N.  Thananukoola and A.  Neramittagapong. 

(2015).Degradation of Reactive Red 3 by heterogeneous Fenton-like process 

over iron- containing RH- MCM- 41 assisted by UV irradiation. ( 2549) . 

Desalination and Water treatmen. 54(3), pp. 699-706. 

Pornnpa Kasemsiri, Arthit Neramittagapong , Prinya Chindaprasirt.  ( 2015) .  Curing 

kinetic, thermal and adhesive properties of epoxy resin cured with cashew 

nut shell liquid. Thermochimica Acta 600 (2015) 20–27. 

Aummara Yodsa- nga, Pongtanawat Khemthong, Arthit Neramittagapong, 

Tinnakorn Kumsaen , Kitirote Wantala.  ( 2 0 14 ) .  XANES spectra analysis on 

manganese species of uncalcined K- OMS 2 and its application on benzene 

degradation.  The 4th TIChE International Conference 2014.  December 18 - 

19, 2014 Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 121-123. 

Totsaporn Suwannaruang, Arthit Neramittagapong, Kitirote Wantala. (2014). Effect 

of hydrothermal conditions on as-synthesized TiO2 properties. The 4th TIChE 

International Conference 2014. December 18 - 19, 2014 Furama Hotel, Chiang 

Mai, Thailand, pp. 132-135. 

Patiparn Boonruam, Sutasinee Neramittapapong, Arthit Neramittapapong, Kitirote 

Wantala. (2014). Toluene Degradation by Thermal Catalytic Oxidationover K-

OMS-2 CatalystsAdvanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 22-26. 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong and Arthit 

Neramittagapong.  ( 2014 ) .  Parameter Screening for the Important Factors 

Influencing the As(V) Adsorption Using a Plackett-Burman Design. Advanced 

Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 22-26. 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong and Arthit 

Neramittagapong.  ( 2014 ) .  Parameter Screening for the Important Factors 

Influencing the As(V) Adsorption Using a Plackett–Burman Design. Advanced 

Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 178-182. 

Sutasinee Neramittagapong, Arthit Neramittagapong and Siwaporn Choorueang. 

(2014). Optimization of COD Removal from an Aqueous Lignin Solution Using 
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Photo- Fenton Reaction over Fe- Ce- Zn Catalysts.  Advanced Materials 

Research Vols. 931-932 (2014) pp 7-11. 

Pongsert Sriprom, Arthit Neramittagapong,  Sutasinee Neramittagapong.  ( 2014 ) . 

Synthesized BG-MCM-41 as support catalyst for Fenton-like reaction of lignin 

degradation. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 12-16. 

Nattaporn Chaba, Sutasinee Neramittagapong, Arthit Neramittagapong.  ( 2 0 14 ) . 

Methanol Dehydration to Dimethyl Ether over Silica Derived from Rice Husk 

as the Component-Based Catalysts. Advanced Materials Research Vols. 931-

932 (2014) pp 17-21. 

Watcharakorn Pranee, Pornsawan Assawasaengrat, Arthit Neramittagapong and 

Sutasinee Neramittagapong. (2014). Dimethyl Ether Synthesis via Methanol 

Dehydration over Diatomite Catalyst Modified Using Hydrochloric Acid. 

Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 42-46. 

Pongsert Sriprom, Pornsawan Assawasaengrat, Arthit Neramittagapong, Sutasinee 

Neramittagapong. (2014). Catalytic Wet-Air Oxidation of Aniline Removal from 

Synthetic Wastewater. Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 

32-36. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 19  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713201 Unit Operations for Heat Transfer 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713401 Introduction to Catalysis 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

5.2  ระดับปริญญาโท  
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EN727203 Advanced Heat Transfer 

EN727401 Catalyst Science 

EN728998 Thesis 

EN728999 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสาวแกวตา  เจตศรีสุภาพ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

2.  ประวัติการศึกษา  

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.  

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี B.Sc. (Chemical Engineering 

and Biochemical Engineering) 

Delf University of 

Technology, Netherlands. 

2550 

ปริญญาโท M.Sc. (Chemical Engineering) Delf University of 

Technology, Netherlands. 

2552 

ปริญญาเอก        Ph.D. (Chemistry and Applied 

Bioscience) 

 

Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich, 

Switzerland. 

2556 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน   

เอกสารประกอบการสอนวิชา คูมอืปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคมี (2558) สอนคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ   ผลของการนําจีโอโพลิเมอรมาเปนตัวประสานในขั้วสังกะสีแอโนดตอ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่สังกะสี-อากาศ ระยะเวลาดําเนินการ 11  เดือน 

(13 พฤษภาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

หัวหนาโครงการ  Zn/MnO2 แบตเตอรรี่ท่ีทําโดยจีโอโพลิเมอร ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (1 

พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2561) ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

หัวหนาโครงการ การปรับแปลงพื้นผิวของรังไหมโดยรังสีพลาสมาเพ่ือใชในการดูดซับสาร

ระเหยอินทรีย ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 4 เดือน (18 สิงหาคม 2557-31 

ธันวาคม 2558) ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนานัก วิ จั ย ใหม  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3.2 บทความทางวิชาการ 

Kaewta Jetsrisuparb, Krit Pooritorn, Apisit Maungsean, Pornnapa Kasemsiri, Trinh Cao 

and Prinya Chindaprasirt.  ( 2016) .  Effects of surface hydrophobicity on 
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functionalization of oleic acid on Bombyx mori silkworm cocoons.  Key 

Engineering Materials. Volume 718. Page 120-125. 

Kaewta Jetsrisuparb, Krit Pooritorn, Apisit Maungsean,Pornnapa Kasemsiri  Trinh Cao 

and 

Prinya Chindaprasirt.  ( 2 0 1 6 ) .  Effects of surface hydrophobicity on 

functionalization of oleic acid on Bombyx mori silkworm cocoons.  Key 

Engineering Materials. 

Zhuoxiang Zhang, Raphaël Chattot, Lukas Bonorand, Kaewta Jetsrisuparb,  Yves 

Buchmüller, Alexander Wokaun, Lorenz Gubler.  ( 2 0 1 4 ) .  Mass 

spectrometry to quantify and compare the gas barrier properties of 

radiation grafted membranes and Nafion.  Journal of Membrane Science 

Volume 472, 15 December 2014, Pages 55–66. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  3  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712100 Physical Chemistry 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713603 Alternative fuels and renewable energy technologies 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727002 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 

EN727603 Hydrogen Power and Fuel Cell Technologies 

EN728894 Special Problems in Chemical Engineering 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 
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5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727002 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นางสาวดวงกนก  ธนังธีรพงษ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ี

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเทศไทย            2548 

ปริญญาโท M.Sc. (Chemical 

Engineering) 

University of Birmingham, UK. 2553 

ปริญญาเอก        Ph.D. (Chemical 

Engineering) 

University of Birmingham, UK. 2558 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

 3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน      - 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการ  การสังเคราะหโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตโดยการหมักยีสต Rhodotorula 

graminis ดวยแปงมันสําปะหลัง ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (1 ตุลาคม 

2558- 31 ตุลาคม 2559) ไดรับทุนอุดหนุนจาก โครงการพัฒนานักวิจัยใหม 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Nusavadee Pojananukij, Kitirote Wantala, Sutasinee Neramittagapong, Chitsan Lin, 

Duangkanok Tanangteerpong and Arthit Neramittagapong.  ( 2 0 1 7 ) . 

Improvement of As(III) removal with diatomite overlay nanoscale zero-valent 

iron ( nZVI- D) :  adsorption isotherm and adsorption kinetic studies.  Water 

Science & Technology: Water Supply. Vol.17.1. Page 212-220. 

N.  Krasae, D.  Tanangteerapong, A.  Neramittagapong, K.  Wantala.  ( 2016) .  Highly 

Nitrogen Selectivity from Nitrate Reduction over Cu- nZVI with and without 

TiO2 Photocatalysts under UV Irradiation.  10th International Conference on 

Surface, Coating and Nanostructured Materials (NANOSMAT-Manchester UK). 

T.  Suwannaruang, D. Tanangteerapong, A.  Neramittagapong, K.  Wantala.  (2016) . 

Uncalcined N- TiO2 Synthesis and Its Application on Alachor Photocatalytic 
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Degradations.  10th International Conference on Surface, Coating and 

Nanostructured Materials (NANOSMAT-Manchester UK) 

ขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ์ และ ดวงกนก  ธนังธีรพงษ. (2558). การเพ่ิมมูลคาของใบออยดวย

กระบวนการไพโรไลซิสโดยเครื่องปฏิกรณแบบแนวนอน. วิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยี

การควบคุมอัตโนมัติระ ดับชา ติค ร้ั งที่  2 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 11 - 12 กันยายน 2558. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  2  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713503 Introduction to Encapsulation   

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714202 Chemical  Engineering Plant Design 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727002 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 

EN727503 Encapsulation Technology   

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727002 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 

EN739801 Safety and Loss Prevention in Chemical Pant 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายทินกร  คําแสน 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 2534 

ปริญญาโท M.Sc. (System Engineering) Case Western Reserve 

University, USA. 

2543 

ปริญญาเอก        Ph.D. (Chemical Engineering) Case Western Reserve 

University, USA. 

2547 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

 3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  - 

3.2  งานวิจัย 

ผูรวมโครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทําความสะอาดแบบไมถอดชิ้นสวน (CIP) 

ของเครื่องเหว่ียงแยกในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังดัดแปลง ระยะเวลา

ดําเนินการ  1 ป 5 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559) ไดรับ

ทุนอุดหนุนจาก สกว. พวอ. ป.โท 

ผูรวมโครงการ  โครงการวิจัยและพัฒนาน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานสังเคราะหดวยกระบวนการ

ไฮโดรโพนเซสซิ่ ง ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (15 มิถุนายน 2555 - 15 

มิถุนายน 2557)  ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานโครงการวิจัยและพัฒนา

น้ํามันเช้ือเพลิงสังเคราะหสําหรับอากศยาน 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Aummara Yodsa-nga, Pongtanawat Khemthong, Arthit Neramittagapong, Tinnakorn 

Kumsaen, Kitirote Wantala. (2014). XANES spectra analysis on manganese 

species of uncalcined K-OMS 2 and its application on benzene degradation. 

The 4th TIChE International Conference 2014. 

K.  Wantala, N.  Pojananukij, P.  Sriprom, T.  Kumsaen, A.  Neramittagapong, S. 

Neramittagapong, ( 2 0 13 ) .  Metal Adsorbent Prepared from Coir Pith as 

Agricultural Waste: Adsorption of Zn(II) and Pb(II) from Aqueous Solution. 

Key Engineering Materials, Vol. 545, pp. 101-108, Mar. 2013. 
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นครินทร พาลี และ ทินกร คําแสน. (2556). การตรวจสอบการเกิดตะกรันในเคร่ืองแลกเปลี่ยน

ความรอน แบบแผนในกระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรซ. การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสงเสริมความรู เชิงบูรณาการสูประชามคม

อา เ ซียน”  สํ า นัก วิ จั ย แล ะ พัฒนาและบัณฑิ ต วิทย าลั ย  มหา วิทยาลั ยภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มีนาคม 2556 ถึง 29 มีนาคม 2556.   

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  24  ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN713003 Process Dynamics and Control 

EN713203 Computer Applications in Chemical Engineering 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN727001 Computational Methods in Chemical Engineering 

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN727001 Computational Methods in Chemical Engineering 

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 
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นายอธิป  เหลืองไพโรจน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

4. ประวัติการศึกษา 

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

ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย           2537 

ปริญญาโท M.Sc. (Chemical 

Engineering) 

Vanderbilt University, USA. 2541 

ปริญญาเอก        Ph.D. (Chemical 

Engineering) 

Vanderbilt University, USA. 2545 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  - 

3.2  งานวิจัย - 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Budsaereechai.  S, Nikronsangkhaphinit.  T, Kaewketkam.  S, Lanugphairojana.  A, 

Ngernyen, Y.  ( 2016) .  The Use of Fly Ash to Remove Color of Wastewater 

from Pulp and Paper Industry by Adsorption. The National and International 

Graduate Research Conference 2016. 

สพุัตรา บุตรเสรี ฐติิมา นิกรสังขพินิจ ศิลปสภุา แกวเก็ตคํา อธิป เหลืองไฟโรจน. (2559). การใช

เถาลอยในการบําบัดสีของนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสากรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

ดวยกระบวนการดูดซับ. The National and International Graduate Research 

Conference 2016. 

อภิวัฒน  ทูลไธสง อธิป เหลืองไพโรจน และ ขนิษฐา คาํวิลัยศักดิ์. (2556).การศึกษาความเปนไป

ไดในการนําสารละลาย N-Methyl-Pyrrolidone และ Acetone กลับมาใชใหม. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 และ การประชุม

วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่  5 วันที่ 23-25

กรกฎาคม 2557ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภูมิศนูยหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  22  ป 
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5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

EN712103 Heat and Mass Transfer 

EN713300 Momentum Transfer Laboratory 

EN713301 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical Engineers 

EN713302 Heat Transfer Laboratory 

EN713303 Mass Transfer Laboratory 

EN713761 Seminar in Chemical Engineering 

EN713802 Air Pollution Control in Chemical Plant 

EN714785 Cooperative Education in Chemical Engineering 

EN714998 Chemical Engineering Pre-Project 

EN714999 Chemical Engineering Project 

 5.2  ระดับปริญญาโท  

EN728898 Thesis 

EN728899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

EN739996 Dissertation 

EN739997 Dissertation 

EN739998 Dissertation 

EN739999 Dissertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       มคอ.2 

- 157 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข  3 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

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

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

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

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใด ๆ ท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดบัปริญญาตรีสงักัด                                                        

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสดุของ

หนวยงานที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับปริญญา

ตรีสังกัด 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา                                 

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชา

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีขอ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การท่ีมหาวิทยาลัยใหสภาพการเปน

นักศึกษาแกผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา

ใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดยไม

ลงทะเบียน                                                  

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็

ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวนภาค

การศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ

รายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หน่ึงหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการ

สอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน

สดัสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

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

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของ

การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเก่ียวของกับ

การรบัเขาศึกษา     ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        

                           

หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาขึ้น

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือ

วาสละสิทธ์ิ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันที่นํามาย่ืนในวันรายงานตัว จะตองให

ผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอยกอนนํามา
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ยื่นและถาปรากฏในภายหลังวาเปนลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผู

นั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียน

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ

ถูกส่ังพักการศึกษา เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการตอทะเบียน

ครั้งนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับ

นักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณี

ตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไขการ

สาํเรจ็การศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตางๆ                                   

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 

หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาให

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

๑๒.๕ ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 

๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ

อนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ไมเ กิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่นๆ ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปน

รายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 

๓๗.๓    แหงระเบียบนี้ มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ถึงเกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา   ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปน

โมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีท่ีมีการเปด

สอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+ อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะ

เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง

เกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ ตองนําไป

คิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหน่ึงในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษา

นั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตร

กําหนดรายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการ

ถอนตามนัยน้ี นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสองของ

ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาท่ีถอนนั้นจะได  W แต

จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการท่ีสาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ F 

และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ 

๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี 

๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไวตาม

หลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรยีน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ท่ีนบัหนวย

กิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าเพ่ือจะ

นับหนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้น

เปนรายวิชา  ท่ีกําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุ

คําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 
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หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)   ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    ๑.๕ 

          D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U 

และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 

     I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

     P                        กําลังดาํเนินอยู (In Progress) 

     R                      ซํ้าช้ัน (Repeat) 

     S                      พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือท่ีปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

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

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 



                                                                                       มคอ.2 

- 167 - 

๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีคณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยังใชได

ในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตาม

ระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม

ปฏิบัตติามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒ 

(๓) เปล่ียนจาก I กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ีอาจารย

ผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี

ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุ

จําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด เมื่อไดรับ

อนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชาน้ันสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ทั้งน้ี

ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีท่ีรายวิชานั้น

สังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ

ลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีท่ีรายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาค

การศึกษา    ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตอง

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

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงสอบไมผานในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปน้ี 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู สําหรับ

รายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ ไมนอยกวาหน่ึงคร้ังและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือ

วาการเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระทําเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative 

G.P.A.) ใหทําดงันี้ 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนท่ีไดกับจํานวนหนวยกิ

ตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวต้ัง หารดวย

จํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธ ท่ีไดคือระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหต้ังหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษ

เฉพาะ ทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ ข้ึนไป ต้ังแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให เหลือ

ทศนิยม ๒ ตําแหนง 

๒๕.๖ รายวิชาที่มีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปนตัวหาร

ในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับช้ันปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดช้ันปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของ

คณะ 
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ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนําไปใช

พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบ

ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนในภาคการศึกษาน้ันหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจําภาคให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพื่อมีสิทธิ์ไดรับปริญญาสาขาใด

สาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามระเบียบนี้ให

เปนไปตาม ท่ีคณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา

นั้นๆ และใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาที่ได I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ                 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศกึษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังน้ี 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตท่ีได 



                                                                                       มคอ.2 

- 170 - 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาท่ี

คณะกําหนดไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือไดไมตํ่ากวา C ทุกรายวิชา ทั้งน้ีใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยู ระหวางการถูกสอบสวนทาง วินัยนักศึกษาอยางร ายแรงตามขอบั งคั บ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตร

ครบตามเกณฑท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผู สําเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหง

ระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเรจ็การศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนมุัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม

หลักเกณฑ ดังนี ้

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควร

ไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติ

ตามขอ ๒๙ แหงระเบียบน้ีทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยับย้ัง หรือชะลอการเสนอ

ช่ือเพ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไมอยูใน

ระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหน้ีสินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควร

ไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตาม

ขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมี

หนวยกิตท่ีไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  
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๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัย  มีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรบัปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดงัตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไมนับ

เวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม แลว

ทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไม เคยได รับการยกเว นรายวิชา เวนแต เปนการยกเวนรายวิชา ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยม

เทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ทั้งน้ี

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมตํ่ากวา ๓.๖๐ กรณีท่ีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

เทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงที่ ๔ หากยังเทากันใหพิจารณาจาก

คะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ

หลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 

๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนปุริญญา  

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยได

อนุมัตปิริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลนั้น 
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ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใด

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศึกษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยู ในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอเขา

ศึกษาและใหคณะที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจกําหนดวิธีการ 

หลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขา

รับการศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

๓๔.๕ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสอง

เทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน

เดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย

จะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะของคณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวย

กิตสะสม ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองย่ืน

เอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาคการศกึษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะและ

วิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ัน โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน

หลักสตูรใหมท่ียายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปล่ียนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละ

คณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคนืสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเก่ียวของกับการสอบให

เปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้  และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
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๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซ่ึง

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ย่ืนใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ี

คณะผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจํา

ภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให

อยูในดุลยพินิจของคณบด ี

๓๗.๓.๓ นักศกึษาจะลาพักการศึกษาไดคร้ังละไมเกินหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เวนแต

กรณี       มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่ง

ปการศึกษาได โดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ือ

รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ

แสดงวา ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีท่ี

นักศึกษาสังกัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอาจให

ผูปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเน่ืองจากปวย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบ   จากอาจารยที่ปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป

ฝกปฏิบัตงิานท่ีตางประเทศ การเรียกตัวเขารบัราชการทหาร เปนตน 
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๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรือ   ลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนมุติัลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติ การเข าเป นนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ยขอนแก น ตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดย      ใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพ

นักศึกษา เวนแตกรณีท่ีเปนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพน

สภาพนักศึกษาในวันท่ีอนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน

แตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ท้ังน้ี ใหนับรวมระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังพักการศึกษาดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอ่ืน เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอ

มหาวิทยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบนี้ 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคนืสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปน้ี อาจขอคนืสภาพนักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตก

ออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไวในขอ ๔๑ แหง

ระเบียบน้ี และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษา อีกโทษหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังน้ี 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน ทุจรติใน

การสอบและกรณทีี่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสาํหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริง

ตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกข้ันหน่ึง 

โดยใหโอกาสนักศึกษาไดช้ีแจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทาย

ของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูน้ัน

สังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ อาจ

อุทธรณไดตามหลักเกณฑดังนี้ 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

ลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   
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คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปน

ที่สุดแลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

            หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้ 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แกตัว การข้ึนช้ันเรียน การเรียนซ้ําช้ัน การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา ๒๕๕๖ ให

ใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศหรือ

แนวปฏิบัติ  ท่ีเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

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

ระเบียบนี้ 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

   พลตํารวจเอก       

(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 

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

มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ และผานการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย และ เพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20  และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดงันี้ 

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

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   

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

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี วันที่ 21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  “คณะ”  หมายถึง  คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก 

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน  (ฉบับที่  3/2548)   

 “นกัศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี

และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ขอ.5.นักศึกษาผูมี สิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

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

ศึกษาในมหา วิทยาลัยขอนแกน  ขอเ ทียบโอนราย วิชา ในห ลัก สูตร ของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน  ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทาน้ัน 

6.2 ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันย่ืนคํา

รอง และเปนผูสงผลการพิจารณาท่ีไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม

ในส่ี ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 
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7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไม ตํ่ากวาระดับคะแนน

ตัวอักษร  C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 

เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม

ในส่ี ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ ใหเ ทียบโอนไดจากตาง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ี

เหลืออยู ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา

ศึกษาได ไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี

นักศกึษาเรียนอยู ตามหลกัสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดขึ้นและจัดทําเปน

ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ

โอนนั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ7.2.1 

เพ่ือพิจารณาการรับเทียบโอน ท้ังน้ีใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1 หาก

เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 
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            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาน้ัน ๆได  ท้ังนี้จํานวน

หนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดเีปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 

 

  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 

   (ลงช่ือ)           กุลธิดา  ทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียน 

ขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

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

 เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขาม

มหาวิทยาลัยซ่ึงกันและกัน 

 ดังนั้นเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และรวมถึง 

              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนที่มีขอตกลง 

             รวมกันเพ่ือใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลัย 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถงึ   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จาํนวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”   หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตอง

ย่ืนความจํานงผานมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาน้ันสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไม

นอยกวา 2 เดือนกอนวันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันที่  26  สงิหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 

                                                                                  (เภา   สารสนิ) 

                                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการ 

ขออทุธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1072/2550)  

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพื่อใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 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

คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   /2550) เรื่อง แนว

ปฏิบัติการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ท่ีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ถูกส่ังลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

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

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริตใน

การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ลงทะเ บียนเ รียนผิด เ ง่ือน 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 ตองเปนนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการ โดยคําสั่ง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผู อุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหน่ึง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 

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 และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได ท้ังนี้ครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา การ

ปฏิบัตติามประกาศน้ี และใหถือคาํวินิจฉัยของอธิการบดเีปนที่สิ้นสุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

                                                                           

       

                                                                  (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข  8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และเกณฑการประเมินประจําป  
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1.   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.   มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิหงชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

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

หลังส้ินภาคการศกึษาท่ีเปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังส้ินปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประ 

เมินผลการเรียนรู จากการประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 √ √ √ √ 

8.   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9.   อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีผลตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

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

ตัวบงช้ีที่ตองผานรวม (ขอ) 7 8 8 10 12 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ 

(ตัวบงชี้ 1-5)  มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงช้ีที่มีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไม

นอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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เอกสารแนบหมายเลข  9 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือ 

รายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                       มคอ.2 

- 193 - 

 
 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งดําเนินการในระหวางปการศึกษา 2560-2564 

1. การปรบัโครงสรางหลักสูตร  

1.1.  ยายรายวิชาใหสมดุลมากข้ึนในชวงช้ันเรียนป 2 ป 3 และ ป4  

1.2.  ยายรายวิชาประยุกตที่ตองใชความรูพ้ืนฐานหลายรายวิชาไปอยูในภาคการศึกษาที่เหมาะสม  

1.3.  เพ่ิมเติมรายวิชาใหสอดคลองกับบริบทของสภาวิศวกรมากข้ึน  

2. การเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

2.1  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะใหตรงกับมาตรฐานการเรียนรูในสาขาวิชาชีพ  

2.2  เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีเน้ือหาตอเนื่องกัน ใหมีความสอดคลองกัน  

2.3  เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะใหสอดคลองกับขอบังคับสภาวิศวกร  

2.4  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหนวยวิศวกรรมเคมีใหทันสมัยและสอดคลองกับ

ขอบังคบัสภาวิศวกร  

2.5  เพ่ิมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเฉพาะ  

2.6  เพ่ิมการใชโปรแกรมทางวิศวกรรมเคมีในรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือใหผูเรยีนสามารถ

เปรียบเทียบ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปการศึกษา 2558  

 

ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลีย 

หลักสูตร 3.86 

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.90 

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3.98 

การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.46 

การจัดการเรียนการสอน 3.63 

การวัดและประเมินผูเรียน 3.66 

พัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค 3.92 

การบริการนักศึกษา 3.67 

คะแนนเฉลี่ย 3.76 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.85 

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.87 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.97 

(4) รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.80 

(5) รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 3.82 

คะแนนเฉลี่ย 3.86 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.90 

(2) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.90 

คะแนนเฉลี่ย 3.90 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.00 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 3.85 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 4.02 

(4) อาจารยใหคําปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 3.98 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.05 

คะแนนเฉลี่ย 3.98 

4. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.46 

(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม ทนัสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับ

นักศึกษา 

3.38 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.62 

(4) มีพื้นที่สําหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสือท่ีเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู 

และเพียงพอกับนักศึกษา 

3.38 

คะแนนเฉลี่ย 3.46 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

5. การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 เชน ทักษะดานส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

ทักษะดานการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.49 

(2) มีการใชส่ือและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.57 

(3) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ 

วิศวกรรมศาสตร และ/หรือศาสตรท่ีเก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.64 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะทางภาษาสากลและการส่ือสาร 3.54 

(5) มีการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 3.74 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีม 3.77 

คะแนนเฉลี่ย 3.63 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียน

การสอน 3.67 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ 3.66 

คะแนนเฉลี่ย 3.66 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผดิชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.92 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมเคมีทั้งในภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมีและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.90 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.95 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทาง

วิชาชีพในการติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.74 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนา

และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

3.87 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ

และเครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.87 

(7) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3.75 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปน

ท่ีต้ัง ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

3.85 

(9) มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.42 

คะแนนเฉลี่ย 3.92 

8. การบริการนักศึกษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.64 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.66 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

3.70 

คะแนนเฉลี่ย 3.67 

คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคาํถาม 3.76 

 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2557 สาขาวิศวกรรมเคมี 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  

(ระดับคะแนน 1-5) 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) ความมีระเบียบวินัย / ตรงตอเวลา 4.00 

1.2) ความซื่อสัตยสุจริต 4.28 

1.3) ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม / มีจิตสาธารณะ จิตใหบริการ 3.89 

1.4) ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 4.00 

1.5) ความอดทนและสูงาน 4.00 

เฉลี่ย 4.03 

2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 

2.1) มีองคความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนและเขาใจข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 3.56 

2.2) ความสามารถนําความรูประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 3.72 

2.3) ความสามารถในการถายทอดและเผยแพรความรู 3.28 

2.4) ความรอบรู การเพ่ิมพูนหรือตอยอดองคความรู 3.44 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  

(ระดับคะแนน 1-5) 

2.5) มีความรูดานการบริหารจัดการ (5ส /QCC/ISO/TQM ฯลฯ) 3.06 

เฉลี่ย 3.41 

3) ดานทักษะทางปญญา 

3.1) ความสามารถในการวางแผน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 3.50 

3.2) ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและการตัดสินใจ 3.56 

3.3) ความคิดสรางสรรค/กลาแสดงออกในการทํางาน 3.67 

3.4) ความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน 3.67 

เฉลี่ย 3.60 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 4.06 

4.2) วามมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน 4.06 

4.3) ความสามารถในการปรับตัว การทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 4.17 

4.4) การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 3.94 

เฉลี่ย 4.06 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

5.1) ความรูและทักษะในการส่ือสารภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน 3.22 

5.2) ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 3.94 

5.3) ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล ขอมูลสารสนเทศ 3.67 

5.4) การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลในการ

ทํางาน 

3.67 

เฉลี่ย 3.63 

6) บัณฑิตสะทอนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคณะ 

6.1) ทานเห็นวาบัณฑิตไดสะทอนอัตลักษณของผูเรียนตามท่ี มหาวิทยาลัย  

      กําหนดไว คือ “บัณฑิตพรอมทํางาน (READY TO WORK)” อยูในระดับใด 

3.83 

6.2) ทานเห็นวาบัณฑิตไดสะทอนอัตลักษณของผูเรียนตามท่ี คณะ กําหนดไว คือ  

     “บัณฑิตพรอมทํางานอยางมืออาชีพและรับผิดชอบ” อยูในระดับใด 

3.72 

เฉลี่ย 3.78 

เฉลี่ยทุกขอคําถาม 3.75 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดมิ 

 

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

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

   แผนการศึกษาปกติ  143 หนวยกิต     แผนการศึกษาปกติ  146 หนวยกิต - เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิต  จํานวนหนวยกิต  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 - คงเดิม 

กลุมวิชาภาษา-การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 12 -  กลุมวิชาภาษา  12 - ปรับปรุงกลุมวชิาและ 

เพ่ิมรายวิชา 

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

เพ่ิมหนวยกิต 

กลุมวิชามนุษย-สังคม-คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิต

ในสังคม 

6 -  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 - ปรับปรุงกลุมวชิา 

กลุมวิชามนุษย-สังคม-วัฒนธรรมและภูมิปญญา 3    

กลุมวิชาวิทย-คณิต-ความรอบรูและการปรับตัวในยุค 

โลกาภิวัตน 

3    

2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

 ฝกงาน สหกิจ  ฝกงาน สหกิจ  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 31 กลุมวิชาพื้นฐาน 34 34 - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 
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   กลุมวิชาบังคับ    

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 17 17   - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 20 20 - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

- กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 50 47   - วิชาชีพวิศวกรรมเคมี 47 44 - ลดจํานวนหนวยกิต 

- กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา     - วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา           

วชิาฝกงาน                       0  วิชาฝกงาน                      (ไมนับหนวยกิต) 1  - เพ่ิมหนวยกิตวชิาฝกงาน 

วชิาสหกิจศึกษา  6 วิชาสหกิจศึกษา  6 - คงเดิม 

- กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 9 6 กลุมวิชาเลือก 9 6 - คงเดิม 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 9 - คงเดิม 

   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต - คงเดิม 

1.1 กลุมวิชาภาษา-การส่ือสารและการเรียนรูดวยตนเอง  12  หนวยกิต                               1.1 กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต - คงเดิม 

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชา 

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

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

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

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน -    - ยายไปกลุมมนุษย-สังคม 

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

 

1.2 กลุมวิชาวิทย-คณิต-การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ   6 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร   12 หนวยกิต  - ปรับปรุงกลุมวิชา และ

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 
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195 111 การสื่อสารดวยแบบ 3(2-3-5)    - เปลี่ยนรหัสเปน 

EN001202 ปรับปรุงชื่อ

วิชา เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

และยายไปกลุมวิชา

พ้ืนฐานวชิาชีพ

วิศวกรรมศาสตร 

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

รอบรูและการปรับตัวใน

ยุคโลกาภิวัฒน 

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

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา 

   000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน - - ยายมาจากกลุมวิชา การ

สื่อสารและการเรียนรู

ดวยตนเอง 

   EN001100    การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) - เปล่ียนรหัสจาก 190 110 

ปรับปรุงเน้ือหา เพ่ิมจํานวน

หนวยกิต  และยายมาจาก

กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม 

คุณคาของชีวิตในสังคม 
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   EN003102    การเตรยีมความพรอมในการทํางานและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 190 410 

ปรับปรุงเน้ือหา เพ่ิม

จํานวนหนวยกิต และ

ยายมาจากกลุมวิชา

คุณธรรม จริยธรรม 

คุณคาของชีวิตในสังคม 

       

1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของชีวิตในสังคม 6 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร   6 หนวยกิต - เปลี่ยนชือ่กลุมวชิา 

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

190 110 การพัฒนาทักษะการเรยีนรู 2(2-0-4)    - เปลี่ยนรหัสเปน 

EN001100 ปรับปรุง

เน้ือหา  เพ่ิมจํานวน

หนวยกิต  และยายไป

กลุมวิชามนุษย-สังคม 

190 410 การเตรียมพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

1(1-0-2)    - เปลี่ยนรหัสเปน 

EN003102 ปรับปรุง

เน้ือหา เพ่ิมจํานวน

หนวยกิต และยายไป

กลุมวิชามนุษย-สังคม 

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

   EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
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1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา  3  หนวยกิต                                                

 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    - ยายไปกลุมมนุษย-สังคม 

       

1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน  3  หนวยกิต                       

0001 45 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)    - ยายไปกลุมมนุษย-สังคม 

       

2. หมวดวิชาเฉพาะ  107  หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  110  หนวยกิต  - เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีวิศวกรรมศาสตร   31  หนวยกิต        2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 34  หนวยกิต         - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับปรุงเน้ือหา 

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) EN001201    การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                                                                     1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

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

ปรบัปรงุช่ือวิชา เน่ืองหา 

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

และยายมาจากหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) EN001203    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                       3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและ

เน้ือหา 

312 105 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) SC201005      เคมีท่ัวไป                                                                                                                        3(3-0-6) - คงเดิม 
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312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) SC201006    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                      1(0-2-1) - ปรับปรุงชั่วโมงปฏิบัติ

และชั่วโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

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

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

314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 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) - ปรับรหัสวิชา 

315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) SC501006    ฟสิกสมูลฐาน 2                                                                                            3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) SC501003    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1                                                                                1(0-3-2) - ปรับรหัสวิชา 

315 182 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) SC501004    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2                                     1(0-3-2) - ปรับรหัสวิชา 

       

 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี  17   หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาบังคบั 

     2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคมี  20   หนวยกิต 

  

- เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) EN414106      การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                                                   3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวชิา 

และเน้ือหา 

197 200 ดุลมวลสารและพลังงาน 3(3-0-6) EN712000     ดุลมวลสารและพลังงาน                                                                               3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

   EN712001     การใชเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเคมี 3(3-0-6) - รายวชิาใหม 

   EN712100    เคมีเชิงฟสิกส 3(3-0-6) - รายวิชาใหม 
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197 350 วัสดุวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคมี                                                                                      3(3-0-6) EN002201     วัสดุวิศวกรรม                                                       3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง

ชื่อวิชา และเน้ือหา 

197 331 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี                                                                               1(0-3-2) EN713301     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวศิวกรเคมี                                                                               1(0-3-2) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

312 112 เคมีอินทรียเบ้ืองตน                                                                                     3(3-0-6) SC201101     เคมีอินทรียเบ้ืองตน                                                                                     3(3-0-6) - คงเดิม 

312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน                                                                      1(0-3-2) SC201102     ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน                                                                      1(0-2-1) - ปรับปรุงชั่วโมงปฏิบัติ

และชั่วโมงการศึกษา

ดวยตนเอง 

       

2.3 กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคมี  50   หนวยกิต      2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเคมี   44  หรือ  47   หนวยกิต  - ลดจํานวนหนวยกิต 

197 210 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 1                                                                3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวชิา 

197 211 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 2                                  3(3-0-6) EN712101     อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 212 การไหลของของไหลทางวิศวกรรมเคมี                                                                 3(3-0-6) EN712102     การถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 300 เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) EN714206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 301 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                                                    3(3-0-6) EN713002     การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                                                    3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 302 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม                    3(3-0-6) EN713003     พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม                                                       3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 310 การถายโอนความรอนและมวลสารทางวิศวกรรมเคมี 4(4-0-8) EN712103     การถายโอนความรอนและมวลสาร 4(4-0-8) - ปรับรหัสวิชา 

197 320 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 3(3-0-6) EN712200     หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อและปรับรหัส

วิชา 
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197 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 3(3-0-6) EN713201    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อและปรับรหัส

วิชา 

197 322 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 3 3(3-0-6) EN713202    หนวยปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อและปรับรหัส

วิชา 

197 330 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-2) EN713300    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม 1(0-3-2) - เปลี่ยนชื่อ ปรบัรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 340 จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ                                              3(3-0-6) EN713400    จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ                                 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 380 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) EN713761    สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี                                                                             1(1-0-2) - ปรับรหัสวิชา 

197 401 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6) EN713004 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชาและเน้ือหา 

197 420 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี                                                              3(3-0-6) EN714208    การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ และปรับรหัส

วิชา  

197 421 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคม ี                                                                 3(3-0-6) EN714207 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคม ี                                                                 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

197 430 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2                                                                            1(0-3-2) EN713302    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน 1(0-3-2) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3                                                                             1(0-3-2) EN713303    ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร 1(0-3-2) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสวิชา 

และเน้ือหา 

197 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                                     1(0-3-2) EN714998 การเตรยีมโครงการวิศวกรรมเคมี                                                                     1(0-3-2) - ปรับรหัสวิชา 

197 499 โครงการวิศวกรรมเคมี                                                                                  2(0-6-3) EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี                                                                                  2(0-6-3) - ปรับรหัสวิชา 
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2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   0 หรือ 6 หนวยกิต       2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   1 หรือ 6 หนวยกิต  - เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชา

ฝกงาน  

197 399 การฝกงาน                                                                                                  0 EN713796 การฝกงาน                                                                                                   1(0-3-1) - ปรับรหัสวิชา และเพ่ิม

จํานวนหนวยกิต        (ไมนับหนวยกิต) 

197 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                                                                           6 EN714785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี                                                                           6 - ปรับรหัสวิชา 

       

2.5 กลุมวิชาชีพเลือกเรียน   ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  2.3 กลุมวิชาชีพเลือกเรียน   ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  - คงเดิม 

197 303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเคมี                                                        3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

197 213 เคมีเชิงฟสิกสและเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) EN713104 เคมีสําหรับวิศวกรเคมี  3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อ ปรับรหัสและ

เน้ือหา 

197 270 วิศวกรรมชีวเคมีข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) EN713800 วิศวกรรมชีวเคมีข้ันพ้ืนฐาน  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 311 การออกแบบระบบความรอนสําหรับวิศวกรรมเคมี                                               3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

197 323 การวัดและการควบคมุอัตโนมัติในกระบวนการทาง

วิศวกรรมเคม ี                             

3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

197 324 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี                                                    3(3-0-6) EN713203 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี                                                     3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

197 325 เทคโนโลยีการแยก 3(3-0-6) EN713204 เทคโนโลยีการแยก  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 326 การออกแบบกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมข้ันแนะนํา 

3(3-0-6) EN713205 การออกแบบกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมข้ันแนะนํา 

 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 341 การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                                                             3(3-0-6) EN713401 การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา                                                                              3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

197 351 เทคโนโลยีพอลิเมอร                                                                                    3(3-0-6) EN713500 เทคโนโลยพีอลิเมอร                                                                                     3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 352 เทคโนโลยีการกัดกรอน                                                                                3(3-0-6) EN713501 เทคโนโลยีการกัดกรอน                                                                                 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
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197 353 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) EN713502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 354 การหอหุมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) EN713503 การหอหุมขั้นแนะนํา  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 360 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) EN713600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา  

197 361 เทคโนโลยีปโตรเลียม                                                 3(3-0-6) EN713601 เทคโนโลยีปโตรเลียม                                                                                    3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 362 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล 3(3-0-6) EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชวีมวล  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 363 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) EN713603 พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยพีลังงานหมุนเวียน  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 370  วิศวกรรมเคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) EN713801  วิศวกรรมเคมีส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

197 371 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี                                             3(3-0-6) EN713802 การควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี                                              3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา และเน้ือหา 

197 480 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                                                                    3(3-0-6) EN713774 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี                                                                     3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 260 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ                                                          3(3-0-6) EN412300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลิตภาพ                                                          3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 310 การจัดการอุตสาหกรรม                                                                               3(3-0-6) EN412100 การจัดการอุตสาหกรรม                                                                               3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 320 การควบคุมคุณภาพ                                                                                   3(3-0-6) EN413200 การควบคุมคุณภาพ                                                                                   3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 350 การวิจัยดําเนินงาน                                                3(3-0-6) EN413101 การวิจัยดําเนินงาน                                                                                    3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 413 วิศวกรรมคุณคา                                                    3(3-0-6) EN414112 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

194 414 การจัดการทางวิศวกรรม                                                                             3(3-0-6) EN414108 การจัดการทางวิศวกรรม                                                                             3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

196 201 เคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม                                                                       3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

196 202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรส่ิงแวดลอม                                                          1(0-3-2)    - ยกเลิกรายวิชา 

196 203 ชีววิทยาสําหรบัวิศวกรสิ่งแวดลอม                                                                 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

196 204 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม                                                    1(0-3-2)    - ยกเลิกรายวิชา 

196 341 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม                                                                3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 
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3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 9  หนวยกิต                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 - 9  หนวยกิต                  - คงเดิม 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากลงทะเบียนเกินใหถือเปนการศึกษาแบบรวมเรียน 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากลงทะเบียนเกินใหถือเปนการศึกษาแบบรวมเรียน 

- คงเดิม 
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เอกสารแนบหมายเลข 11 

 

สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  

พ.ศ. 2553 (มคอ. 1) 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

 

1. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 วิชาพ้ืนฐาน   34  หนวยกิต        

EN001200 สถิตยศาสตร X X       

Statics         

EN001201   การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม    X  X   

Engineering Workshop Practice             

EN001202   การเขียนแบบวิศวกรรม   X        

Engineering Drawing          

EN001203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร X     X   

Computer Programming               

SC201005      เคมีทั่วไป    X     

 General Chemistry         

SC201006    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    X     

General Chemistry Laboratory         

SC401206  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 X        

 Calculus for Engineering I         

SC401207 แคลคลูสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 X        

 Calculus for Engineering II         

SC402202 แคลคลูสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 X        

 Calculus for Engineering III         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร X        

 Differential Equation for Engineering         

SC501003    ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  X X      

General Physics Laboratory I         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2    X  X   

 General Physics Laboratory II         

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  X X      

Fundamentals of Physics I         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    X  X   

 Fundamentals of Physics II         

 

2. วิชาเฉพาะดาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1   กลุมวิชาบังคับ   

2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี    20  หนวยกิต 

2.1.1.1 กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี    20  หนวยกิต 

EN002204     วัสดุวิศวกรรม  X X X X X X   

Engineering Materials          

EN414106     การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม X X X X X X X X 

Design of  Engineering Experiments         

EN712000     ดุลมวลสารและพลังงาน                                                                               X    X    

 Material and Energy Balances         

EN712001 เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับกระบวนการเคมี X  X   X   

 Chemical Process Instrumentation          

EN712100     เคมีเชิงฟสิกส   X X X    

Physical Chemistry         

EN713301     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี    X     

Analytical Chemistry Laboratory for Chemical 

Engineers 

        

SC201101     เคมีอินทรียเบ้ืองตน    X     

 Basic Organic Chemistry         

SC201102     ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน    X     

 Basic Organic Chemistry Laboratory         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2 วิชาชีพวิศวกรรมเคมี   47  หนวยกิต 

 2.1.2.1 กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี    21  หนวยกิต 

EN712101     อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี X  X  X    

 Chemical Engineering Thermodynamic         

EN712102     การถายโอนโมเมนตัม X  X      

 Momentum Transfer         

EN712103     การถายโอนความรอนและมวลสาร X  X  X    

 Heat and Mass Transfer         

EN713003     พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม X     X   

 Process Dynamics and Control         

EN713400     จลนพลศาสตรเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ X   X X    

 Chemical Kinetics and Reactor Design         

EN714206 การประมาณคาใชจายในกระบวนการ X      X  

 Process Cost Estimation         

EN714207     กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี    X   X  

 Chemical Industrial Processes         

2.1.2.2  กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี   23  หนวยกิต 

EN712200     หนวยปฏิบัติการสาํหรับการถายโอนโมเมนตัม X  X  X    

 Unit Operations for Momentum Transfer         

EN713004 การสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ X  X X X X   

 Process Modeling and Simulation         

EN713201     หนวยปฏิบัติการสาํหรับการถายโอนความรอน X  X  X    

 Unit Operations for Heat Transfer         

EN713202    หนวยปฏิบัติการสาํหรับการถายโอนมวลสาร X  X  X    

 Unit Operations for Mass Transfer         

EN713300     ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนโมเมนตัม X  X      

 Momentum Transfer Laboratory         

EN713301     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิศวกรเคมี                                                                                  X     

 Analytical Chemistry Laboratory for Chemical 

Engineers 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN713302     ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนความรอน X  X  X    

 Heat Transfer Laboratory         

EN713303     ปฏิบัติการสําหรับการถายโอนมวลสาร X  X      

 Mass Transfer Laboratory         

EN713761     สมัมนาทางวิศวกรรมเคมี                                             X  X X X  X X 

 Seminar in Chemical Engineering         

EN714208     การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี  X X X X X X X X 

 Chemical Plant Design         

EN714998     การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคมี                              X X X X X X X X 

 Chemical Engineering Pre-Project         

EN714999 โครงการวิศวกรรมเคมี                                                                                  X X X X X X X X 

 Chemical Engineering Project         

2.1.2.3  กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน     3  หนวยกิต 

EN713002     การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                                                          X X 

 Safety Management in Chemical Industry         

2.1.3  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  1 หนวยกิต หรือ 6 หนวยกิต   

 2.1.3  กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี   

EN713796   การฝกงาน X X X X X X X X 

 Practical Training         

EN714785   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคมี X X X X X X X X 

 Cooperative Education in Chemical 

Engineering 

        

2.2   วิชาเลือก  9  หนวยกิต 

2.2.1  กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี     

      

EN414107     วิศวกรรมคณุคา    X   X  

 Value Engineering         

2.2.2  กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี          

EN713104 เคมีสําหรับวิศวกรเคมี   X X X    

 Chemistry for Chemical Engineers 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN713203      การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเคมี X X X X X X   

 Computer Applications in Chemical 

Engineering 

        

EN713204 เทคโนโลยีการแยก X  X X X X   

 Separation Technology         

EN713401     การเรงปฏิกิริยาขั้นแนะนํา X   X     

 Introduction to Catalysis         

EN713500     เทคโนโลยีพอลเิมอร X   X     

 Polymer Technology         

EN713501     เทคโนโลยีการกัดกรอน X   X     

 Corrosion Technology         

EN713502 วัสดุประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ X   X     

 Composite and Product Design         

EN713503 การหอหุมข้ันแนะนํา X   X     

 Introduction to Encapsulation           

EN713600 เทคโนโลยีเคมีไฟฟาสําหรับวิศวกรรมเคมี X  X X X X   

 Electrochemical Technology for Chemical 

Engineering 

        

EN713601     เทคโนโลยีปโตรเลียม X   X X    

 Petroleum Technology         

EN713602 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล X  X X X    

 Biomass Conversion Technology         

EN713603 พลังงาน Alternative fuels and renewable energy 

technologies ทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียน 

X   X X    

EN713774     หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมเคมี X X X X X X X X 

 Special Topics in Chemical Engineering         

EN713800 วิศวกรรมชีวเคมีข้ันพ้ืนฐาน X   X     

                 Basic Biochemical Engineering 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN713801     วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม X       X 

 Environmental Chemical Engineering         

EN713802     การควบคมุมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี X  X      

 Air Pollution Control in Chemical Plant         

2.2.3  กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน      

EN713205 การออกแบบกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมขั้นแนะนํา 

X X X X X X   

 Introduction to Process Design for Petroleum 

Industries 

        

EN412100     การจัดการอุตสาหกรรม X      X  

 Industrial Management         

EN412300     การศกึษางานอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ X    X  X X 

 Industrial Work Study and Productivity 

Improvement 

        

EN412500     กระบวนการผลิต X X  X   X  

 Manufacturing Processes         

EN413101     การวิจัยดําเนินงาน X X X X X X   

 Operations Research         

EN413200     การควบคมุคุณภาพ X      X  

 Quality Control         

EN414108     การจัดการทางวิศวกรรม X      X  

 Engineering Management         
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เอกสารแนบหมายเลข 12 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและส่ิงเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในรายงานฉบับน้ี แสดงไวตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ.1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

พบวามีจํานวนหลักสูตรท่ัวประเทศไมนอยกวา 400 หลักสูตร อีกทั้งช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชายอยที่เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังที่หลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ช่ือสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตอง และมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน ดังนั้น ในรายงานฉบับ

นี้จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดับสาขาวิชา (ขอ 2 ในมคอ. 1) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็น

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

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
 

1 ช่ือสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(1)   วิศวกรรมไฟฟา 

(2)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(3)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(4)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(5)   วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรม

อัตโนมัติ 

(6)   วิศวกรรมเครื่องกล 

(7)   วิศวกรรมโยธา 

(8)   วิศวกรรมอุตสาหการ 

(9)   วิศวกรรมเคมี 

(10)  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
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(11)  วิศวกรรมเกษตร 

(12)  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(13)  วิศวกรรมเหมืองแร 

(14)  วิศวกรรมยานยนต 

(15)  วิศวกรรมวัสด ุ

(16)  วิศวกรรมอาหาร 

(17)  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก 

สวนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

3 ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางท่ีนําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

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

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

วิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการของสังคมและ

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พึ่งพาตนเอง และลดการนําเขา

เทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนองค

ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยัง

จําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขต

องคความรูท่ีสาํคัญดังตอไปนี้ 

 

1) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

2) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

3) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

4) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

5) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

6) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

7) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

8) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีนําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ

ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีอยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการเคล่ือนท่ี 

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 
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องคความรูที่เ ก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 

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

(characteristics)และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคล่ือนที่ของความรอน 

ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องท้ังหมด 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรู ท่ี

เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนใน

ชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

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 เนื้อหาความรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

รูปที่ 3.1 แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมีองคความรู

พ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวยกรอบเสนทึบ

ในรูปที่ 3.1) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรูตางๆ ดังท่ีกลาว

ไวแลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปที่ 3.1) โดยมี

สัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนท่ีแนนอนสําหรับสาขาวิชา

จึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น 

ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี

เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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รูปที่ 3.1 โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

 

หมายเหตุ  1)  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ 

ตามตัวอยางท่ีปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการ

ออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับ

สาขาวิชาชีพน้ัน  ๆ 

2) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญ สวน

รายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของได

ในอนาคต 

 

 

 

 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตร 

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 
กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

 องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางพลงังาน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 
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4 คณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตย

สจุริต และเสียสละ 

(2) มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาต ิ

(4) คดิเปน ทาํเปน มีความคิดรเิร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(6) มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

5 มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 

 

5.1 ดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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5.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 

5.3 ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคดิอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

 

5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1 )  สามารถส่ือสาร กับกลุ มคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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 (5) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 

 

5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

6 องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

7 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสร ีและ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนาํไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 

(1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน หมายถึง วิชาท่ีเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตร 

เชน กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(2) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรท่ีตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

 

 



                                                                                       มคอ.2 

- 226 - 

8 เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูท่ีเปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

8.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูในสวนน้ีเกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟา มิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ มีการพัฒนาข้ึนใน

ภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอย

บางแขนง(ดูขอ 8.2 ถึง 8.5) เขาไวดวยกันก็ได โดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตาม

ลกัษณะของสาระความรูท่ีบูรณาการ 

 

8.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

2) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, Instrument 

and Control System) 

3) กลุมความ รู ด านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 

4) กลุมความรูดาน ระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

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

 

8.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

2) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 

3) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

4) กลุมความรูด านอุปกรณสื่ อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 
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5)  กลุ มความรูด านระบบไฟฟ า ส่ือสารและเครือข าย (Communication Systems and 

Networking) 

 

8.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

3) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

4) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 

8.5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

2) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

3) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

4) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

5) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

 

8.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

2) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

3) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 

8.7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

2) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

3) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 

8.8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

2) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

3) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

4) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงนิ (Economic and Finance) 
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5) กลุ มความรูด านการ จัดการการผลิตและ ดําเนิ นการ (Production and Operations 

Management) 

6) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

 

8.9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

2) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

3) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 

8.10 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

2) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 

3) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

4 )  ก ลุ มความรู ด านระบบและการ จัดการสิ่ ง แ วดล อม ( Environmental System and 

Management) 

 

8.11 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

2) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

3) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

4) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

 

8.12 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

2) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

3) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

4) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 

8.13 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 



                                                                                       มคอ.2 

- 229 - 

2) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

3) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

4) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

5) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

 

8.14 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

2) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

3) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 

8.15 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

2) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

3) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

4) กลุมความรูดานการบูรณาการ วิ ธีการทางวิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

 

8.16 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

2) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

3) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities) 

4) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

 

8.17 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

2) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

3) กลุมความรูดานส่ิงแวดลอม (Environment) 

4) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
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9 กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

9.1 กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต

ละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใช

ในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎี

กับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียน

ไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรยีน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

 

 9.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย 5 ดาน (ในขอ 5) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปน

ลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

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 เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคณุลักษณะที่ตองการหรือไม เพื่อใชเปน



                                                                                       มคอ.2 

- 231 - 

แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี

นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิต

จบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 

12 วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้ ง ในภาคทฤษฎีและปฎิ บั ติ และมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการ

สอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักศกึษา 

10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
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4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา 

 

11 คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

3.11.1 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

1) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากว าระ ดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลัก สูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา 

2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

3.11.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบ

ขอบังคับตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 

 

12 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(1) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หรอืฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ

สาขาวิชาท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(2) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
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(3) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

(4) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(5) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

13 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมี

ทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอน

สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 

1) มีหองเรียนที่มีส่ือการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบรหิารจัดการอยางเปนระบบ 

3) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํา นวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

5) มีเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้ ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

(หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐาน

ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

 

14 แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรท่ีสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 

เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

3) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมยั 

4) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคณุธรรม 

5) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

15 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 

1) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

2) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง 2 ปการศกึษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตอไป 

 

16 การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรส  ูการปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 
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1) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

2) สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวของอยางนอย 2 

คน (โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 1 คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอยาง

นอย 1 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของ

หลักสูตร 

3) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ 2)นั้น 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

4) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.4(

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล

การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

5) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 

6) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

7) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ 5) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
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8) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.7 (รายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

9) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล

การดาํเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผล

การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 

17 การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม

และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

1) เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงสอดคลอง

กับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเนื่องกัน 2 ป นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตร

ที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 
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3) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

4) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

18 รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

18.1 ท่ีปรึกษาโครงการ 

1) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ    อดีตรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) รศ.ดร.เสรมิเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยท่ี 32) 

 

18.2 คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร   

1) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประธาน 

2) รศ.ดร.วิบลูย ช่ืนแขก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รองประธาน 

3) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองประธาน 

4) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ 

5) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบังกรรมการ 

6) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  กรรมการ 

7) ดร.นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการ 

8) รศ.ดร.ชัยฤทธ์ิ สัตยาประเสริฐ  ผูแทนจากสภาวิศวกร กรรมการ 

9) อาจารยนิตยา จันทรเรือง มหาผล  ผูแทนจากสภาวิศวกร กรรมการ 

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

11) รศ.ดร.สถาพร โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

12) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกรรมการ 

13) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 

14) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรรมการ 

15) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 

16) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ 
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17) ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการ 

18) ดร.สมพงษ ตุมสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ 

19) ผศ.ดร.พันธุลพ หัตถโกศล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการ 

20) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 

21) รศ.ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกรรมการ 

22) อาจารยสุนีย คุรุธัช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการและเลขานุการ 

23) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

25) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18.3 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

1) รศ.ดร.อานันทวัฒน คณุากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

  ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

3) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

4) รศ.ดร.พิชัย อารีย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

18.4 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

1) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

  ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.ชูวงศ พงษเจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

3) ผศ.ดร.เดนชัย วรเศวต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

18.5 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

1) ดร.สมพงษ ตุมสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยสยาม ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3) ผศ.วิภาวัลย นาคทรัพย  มหาวิทยาลัยสยาม 

4) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 

5) พ.ท.ดร.วิชิต ซายเกลา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

18.6 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

1) รศ. ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

 ประธานอนุกรรมการ 

2) รศ.จิระศักด์ิ ชาญวุฒิธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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3) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7) ผศ.พิทยา ปานนิล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

8) อาจารยธีรวัฒน เทพมณี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

9) อาจารยศริิพงษ วงษคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

18.7 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

4) ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

5) ดร.ยศพงษ ลออนวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

18.8 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1) รศ.ดร.สถาพร โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.ปยะ โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7) อาจารยพนิดา สิมาวุธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

18.9 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 ประธานอนุกรรมการ 

2) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) รศ.ศันสนีย สุภาภา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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18.10 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3) ดร. นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

18.11 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

1) ดร. ศภุเกียรติ ศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประธานอนุกรรมการ 

2) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

4) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5) อาจารยพิชิต พูนผลวัฒนาภรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

18.12 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

1) ผศ.ดร. ศวิะ อัจฉริยวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานอนุกรรมการ 

2) รศ. อนุตร จําลองกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3) ผศ.ดร. ศวิลักษณ ปฐวีรัตน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

6) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

7) ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8) ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

18.13 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

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

2) รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ   มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

4) ดร. พิเนษฐ ศรีโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5) อาจารยอรรถพล กัณหเวก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

18.14 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

1) ผศ.ดร. พันธุลพ หัตถโกศล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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18.15 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

1) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3) ผศ. สราวุฏฐ วรสุมันต  มหาวิทยาลัยสยาม 

4) ดร. นักสิทธ นุมวงษ  สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

 

18.16 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

1) ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

2) ดร. อมรรัตน เลิศวรสิริกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) ดร. จิราภรณ เอ้ือชลิตานุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4) ดร. ศริินทร ทองแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

18.17 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

1) ผศ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

 ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

3) ดร.พูนพัฒน พูนนอย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

4) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5) ดร. เทวรัตน ทิพยวิมล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

18.18 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี  มหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3) ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

4) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

5) ดร.วนิดา วัฒนการุณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6) อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

    หมายเหตุ เปนสาขาท่ีเปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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19 ภาคผนวก 

19.1 เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ 3.8) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ 3.3 แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

 

19.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนกิส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(2) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม  ไฟฟ า กําลั ง  /  ไฟฟ าสื่ อ ส าร/ โทรคมนาคม / 

อิเลก็ทรอนิกส / ระบบวัดคมุ/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับ

ไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรใน

แขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ 3.8.2 ถึง 3.8.5) เขาดวยกัน ซ่ึงหลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมี

โครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเน้ือหา

ความรูในหลักสูตรจึงข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตร ท้ังน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแต

ละสาขาวิชายอยในแขนงท่ีตองการมุงเนน เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

19.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนกิส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X   X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(2) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา (Electrical Measurement 

and Instruments) 

X  

 

   X X   

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

X  

 

X   X X   

(3) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X  X   X X   

(4) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical 

Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X  

 

  

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System 

Analysis) 

X    X X   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา 

(Electrical System 

Design, Estimation and Installation)  

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X    
 

 

19.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเลก็ทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(2) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสารอนาล็อกและดิ จิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(3) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(4) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณและวงจรสื่อสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคลื่น (Antenna and Wave 

Propagation) 

X   X  X   

(5) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X   X X X   

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย(Data Communications 

and Networking) 

X    X X   

 

 

19.1.4 สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนกิส 

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(2) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(3) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนนิกรรมวิธีสัญญาณ 

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคมุเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(4) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   
 

 

19.1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (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    

(2) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) X X X   X   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) 

หรือ 

X  X X  X   

เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  

(3) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สญัญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   

การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) X     X   

(4) 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 รม  ( Industrial Data 

Communication) หรือ 

X     X X  



                                                                                       มคอ.2 

- 246 - 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(5) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 

19.1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(2) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(3) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคมุ X     X   

(4) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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19.1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) 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  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

X X  X    X 

(2) 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 

(3) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     X    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคุมระบบ (System Control) X     X   
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19.1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 

ชุดตนกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) X X        

ระบบรองรับนํ้าหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต 

(Vehicle body) 

X X X X     

(2) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต  (Electronic system for 

vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

X X   X    

(3) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคลื่อนที่ของยานยนต (Fundamentals 

of vehicle dynamics) 

X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขา โค ง (Steady state 

cornering analysis); 

X X       

 

   

19.1.9 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กลศาสตร X X       

(2) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(3) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรปูผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(4) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเก่ียวของ X X X   X   
 

 

19.1.10 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(2) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 

(3) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ X      X  

การจัดการคณุภาพเชิงรวม X      X  

(4) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(5)  กลุมความรูด านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  

การวิจัยดําเนนิงาน X      X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม X X X X X X X X 

(6) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 

19.1.11 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(2) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(3) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสาํรวจ หรือ X      X  

การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X  X X   X  

วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X   

วิศวกรรมขนสง X        
 

19.1.12 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(2) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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   

(3) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 

19.1.13 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดนํ้าเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(2) 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 

(3) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

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

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

(4)  กลุ มความ รู ด านระบบและการ จัดการสิ่ งแวดล อม  (Environmental System and 

Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 

 

19.1.14 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร  
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 

(2) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by 

Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

X  X X X   X 

(3) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรม วัต ถุระ เ บิดและการระ เ บิดหิน  (Explosive 

Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(4) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X   X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X      

(5) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร (Mine 

Economics and Mine Management) 

X      X  
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19.1.15 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) 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 

(2) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(3) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสด ุ(Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of 

Materials) 

X X  X     

(4) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and 

Design) 

X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 

หมายเหตุ กรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ท่ีเนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 

วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 
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19.1.16 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (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    

(2) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิ บัติ การและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit 

Operations and Food Processing)  

X  X X X  X X 

การถ า ย เทความร อนและมวลสาร  (Heat and Mass 

Transfer) 

X  X X X    

การวัดและการควบคุม อัตโนมั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant 

Design) 

X X X X X X X X 

  (3) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต  

(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X   X     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง (Food 

Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of 

Machinery) 

 X  X   X X 

(4) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(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 

 

19.1.17 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การ คํานวณ พ้ืนฐ าน วิ ศวกรรม  ( Basic Calculations in 

Engineering) 

X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

2) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

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 

3) 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 

4) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
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ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 

Assurance) 

      X X 

ความปลอดภัย (Safety)        X  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 

 


