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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Electrical Engineering) 

3. วิชาเอก 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 143 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

- 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาปรับปรุง พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบในการประชุม 

ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2560 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี   6/2560     เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2560 

สภาวิชาชีพ อนุมัติรับรองปริญญา ในการประชุมคร้ังที่ .................. เมื่อวันท่ี ......................... 

เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 หลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สามารถรับ

ราชการ  หรือทํางานในรัฐวิสาหกิจ  เชน การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝายผลิต เปนตน หรือทํางานใน

สถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทรับเหมาติดตั้งและซอมบํารุงระบบไฟฟาท่ัวไปหรือ

ประกอบธุรกิจสวนตัว รวมท้ังโครงการสาธารณูปโภคใหญ ๆ  เชน โครงการรถไฟฟา (BTS) และรถไฟฟาใต

ดิน 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายอํานาจ  สุขศร ี

 

3-4099-00534-15-9 รองศาสตราจารย M.Sc. (Electrical Engineering) 

B.S. (Electrical Engineering) 

2 นายประมินทร อาจฤทธิ์  3-4099-00912-12-9 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical Engineering 

and Electronics) 

M.Sc. (Electrical Engineering 

and Electronics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

3 นางสาวปานหทัย  บัวศรี 3-4099-00536-93-3 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical Engineering) 

M.Sc. (Electrical Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
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ที ่ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นายอนชุา  แสงรุง 3-4399-00181-27-2 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical Engineering) 

M.Sc. (Electrical Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5 นายสงวน บุญปญญารักษ 3-4097-00019-78-1 อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

หมายเหตุ  รายละเอียดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน

(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กระแสความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในทุกดาน อาทิ ดานความกาวหนาของ

เทคโนโลยีกริดอัจฉริยะและการควบคุมแบบดิจิทัล การผลิตและปองกันไฟฟาดับ การจัดสรรและอนุรักษ

พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  เปนตน  ปจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

การตลาดและเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและอาจสงผลรุนแรงตอเน่ือง อาจกระทบตอประเทศมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจรายใหญ เชน สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย  หรือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ  สหภาพ

ยุโรป หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายเงินทุนและการลงทุนไปยังสวน

ตาง ๆ ในโลกและการแขงขันท่ีรุนแรงมากย่ิงข้ึนในตลาดโลก เปนตน 

จากความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขางตน นับวาเปนความเปล่ียนแปลงท่ีใกลตัวและมีผลกระทบ

ชดัเจนที่สุด คือ 

1) วิกฤติการณพลังงาน ซ่ึงทําใหประเทศผูบริโภคพลังงานที่ขาดการจัดการพลังงานท่ีดีและไมมี

แหลงพลังงานทดแทนจะมีตนทุนการผลิตสูงและความเช่ือมั่นในการลงทุนตํ่า กระทบตอความสามารถใน

การแขงขันกับนานาชาติ และ 

2) การเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเปนทั้งวิกฤติและโอกาสในคราวเดียวกัน 

กลาวคือความรวมมือของประชาคมอาเซียนจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไดในอนาคตแตในเวลา

เดียวกันก็เปนการเพ่ิมความรุนแรงในการแขงขันดานเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศท่ีไมพรอมก็จะประสบกับปญหา

ในท่ีสุดดังท่ีมีตัวอยางมาแลวในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถแขงขันไดจําเปนตองปรับตัวไปในทิศทางที่จะตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการเรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู

ใหมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ มุงสรางและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพในทุกสาขา โดยเฉพาะ
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัย ผูเช่ียวชาญ และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการ

ทุกแขนง ซึ่งวิศวกรไฟฟาจัดเปนหนึ่งในกลุมบุคลากรท่ีสําคัญ ท่ีจะมีบทบาทสําคัญตามแนวทางการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรขางตน 

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่หลักในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนอันจะเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสามารถสรางสรรคบุคลากรที่มีคุณภาพ และ

มีความรูเพียงพอท่ีจะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ไดอยางเหมาะสม และมีทักษะในการส่ือสาร

ดวยภาษาที่ใชในระดับสากล อันจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสูงข้ึน และ

เปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักดีถึงภาระหนาที่ดังกลาว จึงไดดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ  ข างตน โดยมุ งเนนการผลิตวิศวกรไฟฟ าท่ีมี คุณภาพและมีความรู เชิงวิชาชีพในสาขาวิชาเอก

วิศวกรรมไฟฟากําลัง   

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาประเทศจะเกิดข้ึนไดอยางย่ังยืน จําตองพิจารณาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศน้ัน ๆ ดวย ประเทศไทยแมวาจะเคยเกิดความขัดแยงทางทัศนคติและความเช่ือทางการเมือง

อยางรุนแรงท่ีสงผลตอภาพลักษณดานเสถียรภาพของสังคมตอนานาชาติและเสียโอกาสในเชิงเศรษฐกิจไป

บาง  ทวาในวิกฤติเหลานี้ก็เปนโอกาสที่คนในสังคมจะไดเรียนรูการจัดการความขัดแยงดวยวิธีตาง ๆ รวมท้ัง

เปดโอกาสใหแกไขปญหาเชิงโครงสรางของสังคมใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน  เปนการยกระดับวุฒิภาวะ

โดยรวมของสังคมใหเขมแข็งข้ึนและยอมรับความเห็นตางไดมากขึ้น  วิศวกรซึ่งเปนสวนหนึ่งในสังคมนี้

เชนเดียวกับกําลังคนในสายวิชาชีพอ่ืน ๆ จึงตองไดรับการฝกหัดใหมีความยืดหยุนและเปดกวางพอท่ีจะ

ยอมรับและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี นอกเหนือไปจากการมีทักษะและจรรยาทางวิชาชีพทาง

วิศวกรรม 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตระหนักดีถึงความ

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอสถานการณใหม ๆ ที่เกิดข้ึนได จึงได

ปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ดังนี ้

1) จัดแผนการสอนที่เนนเฉพาะวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีองคความรูเช่ียวชาญ

และสามารถใชความรูในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานได 

2) จัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาเก่ียวของกับการจัดการพลังงานไฟฟา และการใชงาน

เทคโนโลยีดานดิจิทัล รวมท้ังสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถในการวิจัย เพ่ือตอ

ยอดและประยุกตใชงานความรูที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองตองานในอนาคตได 

3) สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพ  โดยจัดใหมี
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การศึกษาดูงานเทคโนโลยีจากองคกรธุรกิจ รวมทั้งจัดบรรยายความรูใหม ๆ ใหนักศึกษา โดยเชิญวิทยากร

ภายนอกจากภาคเอกชน เปนการเปดโลกทัศนในแงมุมตาง ๆ ใหแกนักศึกษา 

4) จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดทักษะในการสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอ่ืนการเปดกวางยอมรับ

ความคิดเห็นที่อาจจะแตกตางจากตนเองได และกิจกรรมท่ีสงเสริมการแบงปนความรูสูผูอ่ืน อาทิ การจัด

คายวิชาการ การจัดคายอาสาพัฒนาไฟฟาสูชุมชนเปนตน 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ “การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาชุมชนและสังคม

ใหเขมแข็ง” 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ า คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดทําข้ึนใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการประยุกต

ความรูใหเขากับภูมิปญญาและบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทวายังคงไวซ่ึงมาตรฐานท่ีเปนสากล ทํา

ใหเอ้ือตอการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมหากเกิดสภาวะวิกฤติ และเปนผูมีจรรยาวิชาชีพที่จะทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตรน้ี 

-ไมม ี

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยรวม

ดวยหรือไมอยางไร 

-ไมมี 

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   -ไมมี 

 

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุง

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟากําลังที่มีทักษะและ

ประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูใน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟากําลังมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจใน

สถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่

พึงประสงคของสงัคมและตลาดงานปจจุบัน 
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1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาทั้ งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับ

ที่สูงข้ึน 

(2) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร

ในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสทิธิภาพ 

(4) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(5) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถบรหิารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(6) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง ภาคภูมิใจ

ในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

(8) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคม 

(9) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 

 

1. สงเสริมการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ

สาํหรับวิศวกร (การอาน การ

เขียน การพูด การฟง) 

3. เสริมทักษะและ

ประสบการณจากการทํางาน

จริงในหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1. มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวขอการ

เรียนการสอนที่ เน นผู เรียน เป น

ศูนยกลาง 

2. มีรายวิชาการฝกงานและสหกิจ

ศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 
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 การพัฒนานักศึกษา  

 

1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความ

เปนผูนําและผูรวมงานที่ดี มี

มนุษยสมัพันธ 

2. สงเสริมใหนักศึกษามี

คุณธรรม จรรยาบรรณ และ

จริยธรรม 

3. เพ่ิมทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

4. สงเสริมใหความรูกับ

นักศึกษาเก่ียวกับเรื่องใบ

ประกอบวิชาชีพ 

1. จํ า น ว น กิ จ ก ร รม ท่ี ส ง เส ริ ม

นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ

ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวน กิจกรรม ท่ีส ง เสริม ให

นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ 

และจรยิธรรม 

3. จัดทําโครงการใหนักศึกษาเขา

รวม เชน โครงการเสริมสรางทักษะ

การเรียนเทคนิคการอานหนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

4. มีขอสอบใบประกอบวิชาชีพจาก

ป ก อ น ๆ ให ด า วน โห ล ด ใน เว็บ

ภาควิชา 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ

หลักสูตร  

เพ่ิมทักษะในการทํางานของ

นักศึกษา 

การพานักศึกษาไปดูงานนอก

สถานที่ ณ สถานประกอบการท่ี

เก่ียวของ 

 การเพ่ิมเน้ือหาใหมๆที่สําคัญ 

 

1. ทําการทบทวนเนื้อหาใน

หลักสูตร 

2. เพ่ิมเนื้อหาที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยีใหมๆ 

1. ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาใน

สวนสาระใหมหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา 

2. เพิ่มเนื้อหาทางดิจิทัลและการ

ทํางานแบบอัตโนมัติ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

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

ปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี) 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

-ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ   เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม(ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2555 

หมวดที่ 2 ขอที่ 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)หรือเปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปนระดับอุดมศึกษาที่มี

รูปแบบการเรียนรูแตกตางไปจากท่ีคุนเคย ซึ่งมีท้ังกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 

นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

 2.3.2 ความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรไมเพียงพอ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําข้ันปแกนักศึกษา ทําหนาท่ีสอดสองดูแล

ตักเตือน ใหคําปรึกษาและแนะนํา 

 2.4.2 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยท่ีปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียน 

 2.4.3 จัดกิจกรรมและการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรใหแก

นักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน 

 2.4.4 จัดใหมีการเขาคายคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

 จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

  

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

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

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 

ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 
1,358,700 1,426,635 1,497,967 1,572,865 1,651,508 

                  รวมรายรับ 2,558,700 3,826,635 5,097,967 6,372,865 6,451,508 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 767,610 1,147,991 1,529,390 1,911,860 1,935,453 

งบวัสดุ 575,708 860,993 1,147,043 1,433,895 1,451,589 

งบครุภัณฑ 575,708 860,993 1,147,043 1,433,895 1,451,589 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน

การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน

ฯลฯ) 

639,675 956,659 1,274,492 1,593,216 1,612,877 

รวมรายจาย 2,558,700 3,826,635 5,097,967 6,372,865 6,451,508 
 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 320,609บาท 
 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

- 10 - 

2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 6) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 143   หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 
จํานวนหนวยกิตตาม

แผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สงัคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 12 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 

 ฝกงาน สหกิจ 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 37 37 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 70 

2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 33 33 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 31 28 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1 วิชาฝกงาน                     (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
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3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนดไวในกลุมตางๆดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้  

 

 (1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต โดยมี

รายวิชาดังตอไปนี้ 

**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 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร จํานวน 

12 หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้  

**000 153  ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 

 Basic Computer and Information Technology (ไมนับหนวยกิต) 

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

 Learning Skill Development 

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

3(3-0-6) 

 

Work Preparation and Continuing Self-Development   
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หมายเหตุ: รายวิชา  000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม

นับหนวยกิต (Audit) นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

จํานวน6 หนวยกิต 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 107หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปน้ี 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน 37หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรจากทุก

รายวิชาตอไปนี้  

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

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

 Engineering Workshop Practice  

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

 Engineering Drawing    

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

 Computer Programming  

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials   

**SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

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

 
General Chemistry Laboratory 
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**SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

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

 Calculus for Engineering II  

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

 Calculus for Engineering III  

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

 Differential Equations for Engineering  

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

 General Physics Laboratory I  

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

 General Physics Laboratory II  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                  64 หรือ  70 หนวยกิต 

 2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 33 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา จากทุก

รายวิชาตอไปน้ีและตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา 

C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา 

 

**EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

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

 Electrical Instruments and Measurements  

**EN212102 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมประยุกต 3(3-0-6) 

 Application of Probability and Random Process  

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

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra   

**EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 
Electromagnetic Fields 

 
 



มคอ. 2 

- 14 - 

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

 Electrical Engineering Laboratory I 

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

 Electrical Engineering Laboratory II  

**EN213105 วิธีการคาํนวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods 

**EN213106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

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

 Digital Signal Processing 

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

 Electrical Engineering Laboratory III  

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

 Analogue Electronics I  

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

 Digital Logic Design 

 

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา   28หรือ 31หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาทุกรายวิชาและตองได

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม ตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไม ตํ่ากวา C จึงมีสิทธ์ิสําเร็จ

การศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN214785สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา  จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN214998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา และ  EN214999 โครงการ

วิศวกรรมไฟฟา 

**EN212200 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

 Electrical Machines I  

**EN213201 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

 Electrical Machines II  

**EN213202 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power Systems  

**EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power System Analysis  

**EN213204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Electronics 
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*EN213205 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Renewable Energy   

**EN213206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering  

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

 Electrical System Design  

**EN213803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-2) 

 Electric Power Engineering Laboratory  

**EN214208 การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Motor Drives   

**EN214998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Pre-project  

**EN214999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 Electrical Engineering Project 

 

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจ 1หรือ  6หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี้ 

**EN213796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training (ไมนับหนวยกิต) 

**EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electrical Engineering 
  

(3) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หรือ 6  หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีคณะจะเปด

เพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร โดยตอง

ลงทะเบียนและสอบผานอยางนอยจํานวน 3 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN214785 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟาหรืออยางนอยจํานวน6 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา 

EN213796 การฝกงาน 

 

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

*EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory  

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

 Programmable Logic Controller  
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**EN213301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

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

 Linear Control Systems  

**EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

**EN213304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

 Intelligent Systems  

*EN213305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

*EN213306 คุณภาพไฟฟา 3(3-0-6) 

 Power Quality   

*EN213307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

 Automation SystemEngineering  

*EN213308 การควบคุมและการทํางานของเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม 3(2-3-6) 

 Photovoltaic system and wind generator control and 

operation 

 

**EN213309 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) 

 Illumination Engineering  

**EN213310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

 Power Plants and Substations  

**EN213311 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6) 

 Protection and Relay  

**EN213312 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Energy  Conservation and Management  

**EN213804 ปฏิบัติการกระแสสูงและแรงดันสงู 1(0-3-2) 

 High Current and High Voltage Engineering Laboratory  

**EN214775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 

 Special Topics in Electrical Engineering  

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

 Semiconductor Devices   

*EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

 
Sensors and Transducers  

 
 



มคอ. 2 

- 17 - 

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

 Data Storage Technology  

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

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

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

 Engineering Economy  

**EN512308 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics  

*EN003300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  
 

 

 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  รายวิชาเปดใหม  

 **หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

 รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

000 xxx   ตัวเลข 3 ตัวแรกหมายถึง   วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

000 10x   ตัวเลข 5 ตัวแรกหมายถึง   วิชาของสถาบันภาษา 

EN                               หมายถึง    อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2        หมายถึง    ลําดับท่ีสาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

เลข 00                          หมายถึง    คณะวิศวกรรมศาสตร 

เลข 21       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

เลข 24       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

เลข 25       หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

หลักสูตรนานาชาติ 

เลข 81 หมายถึง    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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ตัวเลขตัวที่ 3    หมายถึง    ระดับของวิชา(ช้ันปกที่นักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 

           เลข 1  หมายถึง  ช้ันปท่ี 1 

 เลข 2  หมายถึง  ช้ันปท่ี 2 

 เลข 3  หมายถึง  ช้ันปท่ี 3 

 เลข 4  หมายถึง  ช้ันปท่ี 4 

ตัวเลขตัวที่ 4  หมายถึง   กลุมวิชาในสาขา  

เลข 0             หมายถึง   กลุมวิชากลางสําหรับวิชาเรียนของนักศึกษาภาควิชาอ่ืนๆ 

 เลข 1  หมายถึง  กลุมวิชาพื้นฐาน 

 เลข 2  หมายถึง  กลุมวิชาชีพ 

 เลข 3  หมายถึง  กลุมวิชาเลือก 

           เลข 7  หมายถึง  กลุมวิชาเลือกสัมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ สหกิจศึกษา และ ฝกงาน 

           เลข 8  หมายถึง  กลุมวิชาปฏิบัติการ 

           เลข 9  หมายถึง  กลุมวิชาโครงการ 

ตัวเลขตัวที่ 5-6  หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ 

SC    หมายถึง   วิชาคณะวิทยาศาสตร 

ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง   ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร 

 เลข 2  หมายถึง  ภาควิชาเคมี 

 เลข 4  หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร 

 เลข 5  หมายถึง  ภาควิชาฟสิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

- 19 - 

 3.1.4  แผนการศึกษา 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

  English I  

 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

  Creative Thinking and Problem Solving  

 EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

  Engineering Drawing  

 EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  Computer Programming  

 SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering I  

 SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

  General Physics Laboratory I  

 SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics I  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 000 102 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 

  English II  

 EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม  1(0-3-2) 

  Engineering Workshop Practice  

 EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electric Circuits  

 SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering II  

 SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Chemistry  

 SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

  General Chemistry Laboratory 
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 SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

  General Physics Laboratory II  

 SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

  Fundamentals of Physics II  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 37 

    

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 103 ภาษาอังกฤษ  3 3(3-0-6) 

  English III  

 EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

  Statics  

 EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 

  Electrical Instruments and Measurements  

 EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory I  

 EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

  Analogue Electronics I  

 SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

  Calculus for Engineering III  

 SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

  Differential Equations for Engineering  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 56 

    

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  Engineering Materials  

 EN212102 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมประยุกต 3(3-0-6) 

  Application of Probability and Random Process  

 EN212103 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบ้ืองตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 

 

Elementary Signal Transform Theory and Linear 

Algebra  
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 EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electromagnetic Fields   

 EN212200 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

  Electrical Machines I  

 EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory II  

 EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) 

  Digital Logic Design  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 75 

    

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 104 ภาษาอังกฤษ  4 3(3-0-6) 

  English IV  

 EN001100 การพัฒนาการทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

  Learning Skill Development  

 EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

  Work Preparation and Continuing Self-Development   

 EN213105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

  Computational Methods  

 EN213106 ระบบควบคุม  3(3-0-6) 

  Control Systems  

 EN213201 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

  Electrical Machines II  

 EN213202 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  Electric Power Systems   

 EN213802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Laboratory III  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 97 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 EN213107 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing  

 EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  Electric Power System Analysis  

 EN213204 อิเล็กทรอนกิสกําลัง 3(3-0-6) 

  Power Electronics  

 EN213205 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

  Renewable Energy  

 EN213206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสงู 3(3-0-6) 

  High Voltage Engineering  

 EN213207 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electrical System Design  

 EN213803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-2) 

  Electric Power Engineering Laboratory  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 

    

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ หนวยกิต 

 EN213796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

  Practical Training  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 116 

    

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN213796 ฝกงาน  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Leadership and Management  

 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 EN214 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Pre-project 
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 ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

  ElectiveCourse  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

  Free Elective  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 16 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 132 

    

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

 EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 

  Cooperative Education in Electrical Engineering  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 

  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN213796 ฝกงาน  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

  Local Wisdom  

 EN214208 การขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electric Motor Drives   

 EN214999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

  Electrical Engineering Project   

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

  Free Elective  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 11 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 143 
  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา  

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Leadership and Management  

 000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

  Local Wisdom 
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 EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  Entrepreneurial Spirit Incubation  

 EN214208 การขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา  3(3-0-6) 

  Electric Motor Drives  

 ENxxx xxx วิชาเลือก 3 

  ElectiveCourse  

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

  Free Elective  

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 143 
    

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

 English I   

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี   

 
การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดใน

ชวิีตประจําวันและในการเรียน 
 

 
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

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000 

101 

 

 

Development of reading, writing, speaking, and 

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

higher levelthan the course 000 101 

 

    

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 102  

 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชวิีตประจําวันการเรียน 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 และอาชีพ ในระดับที่สูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 

000 103 

 

 

Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every-day life, learning and 

occupation at a higher level than the course 000 103 

 

   

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและ

ทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการ 

การเปล่ียนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

 

 

Concepts and theories of leadership, personalities, 
characteristics and roles of leadership, team building and 
team working, principle and  theories of management, self 
management,  crisis management, change management, 
conflict management, strategic management, development 
of leadership and  management 

 

   

**000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น  3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

องคความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา

ทองถ่ินในการดํารงชีวิต  ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาชุมชน การ

ปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสรรค
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นวัตกรรม 

 

Bodies of knowledge of culture and local wisdom, 

wisdom in way of life, wisdom in community development, 

cultivation of value-culture, local wisdom in innovative 

creation, practice on community learning in fieldwork 

 

   

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  3 หนวยกิต 

 Basic Computer and Information Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชคอมพิวเตอร  เบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศ

และการส่ือสาร การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน 

ฐานขอมูล 

 

 

Basic concepts of computer and information 

technology, using the computer and managing files, 

information and communications, word processing, 

spreadsheets, presentations, databases 

 

 

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

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง

สรางสรรค  การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตรสาํหรับการแกปญหา 

 

 

Principle, concept and process of creative thinking, 

information and knowledge seeking, reasoning, thinking and 

decision making, develop and techniques of creative 

thinking,  application of mathematic scientific and social 

thinking for problem solving 

 

   

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

 Learning Skill Development   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   
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ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการ

เรียนรู ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความปลอดภัย 

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไค

เซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา 

 

 

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

self-paced learning skill, application of computer for 

learning, quality management system in organization, 

principles of safety, inquiry skill, noting skill, creative 

thinking skill, Kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill 

 

   

**EN001200 สถติยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ระบบแรงแรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงาน

สมมต ิและ พลศาสตรเบ้ืองตน 

 

 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability 

of structure, centroid, principle of virtual work and 

introduction to dynamics 

 

    

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

 Engineering Workshop Practice   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงานหลักการพ้ืนฐาน

และปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆการดําเนินงานการ

ตัดเฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การ

ปรับแตงการดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงานข้ัน

แนะนํา 

 

 

Safety in workshop practice, basic principles and 

practice of various tools and machines, manual and 

automatic machining operation, arc welding, gas welding, 

bench work, basic electrical operationand introduction to 
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electrical systemin industry 

   

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

 Engineering Drawing   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพแบบภาพฉาย การ

ใหขนาดและ ระยะคลาดเคล่ือนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวย

และแผนคล่ีแบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวย

เขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 

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  

 

แนวคิดของคอมพิวเตอรวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร

และปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรแนวคิดการประมวลผล

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสการแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรมการเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูงที่เปนปจจุบัน    หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

ชนิดขอมูลหลักมูล การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม 

ฟงกชัน แถวลําดับ และสายอักขระและแฟมขอมูลการฝกปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรม 

 

 

Computer concepts :  evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components and hardware and software 

interaction, electronic data processing concepts : data into 

information transforming, computer data processes, 

program design and development methodology : top-down 
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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 คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการท่ีด ี

หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ดี ในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคดิเชิงบวกเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษยสัมพันธและการทํางาน

เปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน  หลักในการประกอบการที่

มีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ  องคความรูในการประกอบธุรกิจ

เบื้องตนและหลักการใหบริการท่ีเปนเลิศ  องคความรูเบ้ืองตนในการ

เขียนแผนธุรกิจการวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  

การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

 

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

   

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใช

งานวัสดุ วิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุล เฟสและการแปล

ความหมายสมบัติทางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ 

 

 

Relationship among structures,production 

processes,applications of main groups of engineering 

materials,  phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

 

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เง่ือนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปล่ียนแปลง

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและ

การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน

รายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 

Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization and 

management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and creative 

thinking, innovation development, modern information and 

communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, 

personality development for leadership 
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*EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3 (3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและ

การใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบ

การจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการ

การซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และรถไฟ

ความเรว็สูง 

 

 

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

 

   

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering    

 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501006  

 

การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟ าในวงจรไฟฟ า

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟา

สามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน อุปกรณ

สารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

 

Analysis of voltage, current and power in direct current 

and alternating current circuits, transformers, introduction 

to electric machinery, generators, motors, concepts of 

three-phase systems, methods of  power transmission, 

basic electrical measuring instruments, introduction to 

semiconductor devices  
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**EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  SC401206  

 

องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช ทฤษฎี

วงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุ วงจรอันดับหนึ่ง

และอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ 

ระบบไฟฟาสามเฟส  

 

 

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance, capacitance, first and 

second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, 

three- phase systems 

 

   

*EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  Laboratory   

 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN211001 หรือ รายวิชารวม 

EN211100  
 

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN211001  อยางนอย 10 การ

ทดลอง 
 

 
Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN211001  
 

   

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

 Electrical Instruments and Measurements  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  รายวิชารวม EN211100 

 

หนวยและมาตรฐานของเครื่องมือวัด การจําแนกและลักษณะของ

เครื่องมือวัดทางไฟฟ า การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและ

แรงดันไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ โดยใชเคร่ืองมือแอนาล็อก

และดิจิทัล กําลัง ตัวประกอบกําลัง และการวัดพลังงาน การวัดความ

ตานทาน ความเหน่ียวนํา และความเก็บประจุ การวัดความถ่ีและ

คาบเวลา สัญญาณรบกวน แทรนดิวเซอรการปรับเทียบเคร่ืองมือ 

 

 

Units and standard of electrical measurement, electrical 

instrument classification and characteristics, measurement 

analysis, measurement of DC and AC current and voltage 

using analog and digital instruments, power, power factor and 

energy measurement, measurement of resistance, inductance 
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and capacitance, frequency and period/time-interval 

measurement, noises, transducers, instrument calibration 

   

**EN212102 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมประยุกต 3(3-0-6) 

 Application of Probability and Random Process   

 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC401207   

 

ความน าจะ เป น  ตั วแปรสุ ม  การแจกแจงความน าจะ เป น

แบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง หลักมูลของสถิติ การแจกแจงของตัวอยาง 

การประมาณคา กระบวนการสุม การประยุกตในวิศวกรรมไฟฟา   

 

 

Probability, random variables, continuous and discrete 

probability distributions,  fundamental of statistics, 

sampling distribution, estimation, random processes, 

applications in electrical engineering 

 

   

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

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC401207  

 

การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การประยุกต

อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรในสัญญาณและระบบที่ตอเนื่องทาง

เวลา พีชคณิตเชิงเสน ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐานหลักและมิติ 

ปริภูมิผลคูณภายในการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คาเฉพาะและ

เวคเตอรเฉพาะ 

 

 

Laplace transform, fourier series, fourier transform, 

applications of fourier series and fourier transform in 

continuous-time signals and systems, linear algebra, vector 

spaces, subspaces, basis and dimension, inner-product 

spaces, linear transformations, eigenvalues and 

eigenvectors 

 

   

**EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC402202 และ รายวิชารวม SC501006  

 
สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแสการ

พาและกระแสการนํา ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็กสถิต วัสดุ
 



มคอ. 2 

- 34 - 

แมเหล็ก ความเหนี่ยวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรผันตามเวลา 

สมการของแมกซเวลล   

 

Electrostatic fields, conductors and dielectrics, 

capacitance, convection and conduction currents, 

resistance, magnetostatic fields, magnetic materials, 

inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 

equations 

 

   

**EN212200 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

 Electrical Machines I  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN211100  

 

แหลงกําเนิดพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักการของสนามแมเหล็ก

ไฟฟาและการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมใน

วงจรแม เห ล็ก ห ลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ า  ห ลักการของ

เครื่องจักรกลไฟฟาหมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง วิธีการสตารท

มอเตอรไฟฟากระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอแปลงแบบเฟสเดียวและแบบ

สามเฟส การตอหมอแปลงสามเฟส 

 

 

Energy sources, magnetic circuits, principles of 
electromagnetic and electromechanical energy conversion, 
energy and co-energy in magnetic circuits, principles of 
electrical machines, principles of rotating machines,  DC 
machines, starting methods of dc motors, speed control 
methods of dc machines, theory and analysis of single 
phase andthree phase transformers,three phase 
transformer connections 

 

   

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

 Electrical Engineering Laboratory I  

 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN211100 และ  EN212101  

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN211100 และ EN212101 

อยางนอย 10 การทดลอง    
 

 
Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN211100 and EN212101 
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**EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2   1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II     

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN212800    

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN212101 EN212104และ  

EN242200 อยางนอย 10 การทดลอง    
 

 

Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN212101, EN212104 and EN242200 

 

 

**EN213105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods  

 เง่ือไขรายวิชา  :  รายวิชารวม EN001203   

 

วิธีการเชิงตัวเลขข้ันแนะนําการประมาณฟงกช่ันโดยใชอนุกรมเทย

เลอรคาคลาดเคล่ือนจากการคํานวณรากของสมการการแกระบบ

สมการเชิงเสนการประมาณคาในชวงการประมาณคาโดยใชวิธีคา

ผิดพลาดกําลังสองนอยท่ีสุดการหาปริพันธและการหาอนุพันธการหา

คําตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธแบบสามัญปญหาคา

เฉพาะ 

 

 

Introduction to 

numericalmethods,functionapproximationusingTaylor'sseries

,computationalerrors,rootsofequations,solutionoflinear 

equation systems,interpolation, approximation using 

leastsquare error 

method,numericalintegrationanddifferentiation,solutionofor

dinarydifferentialequationsandsystemsofordinarydifferential

equations,eigenvalueproblems 

 

   

**EN213106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN212103   

 

แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุม ฟงกชั่นถายโอน 

แบบจําลองระบบเชิงเวลาและเชิงความถ่ี แบบจําลองผลตอบสนอง

ไดนามิกสของระบบ  ระบบอันดับหน่ึงและอันดับสอง ลูปปดและลูป

เปด เซนซิติวิตี้และการควบคุมแบบปอนกลับ ชนดิของการควบคุมแบบ

ปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบวิธีการทดสอบ
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เสถียรภาพ 

 

Mathematical models of systems, control system, 

transfer function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic reponses 

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

and open-loop control, feedback control and sensitivity,  

type of feedback control, concepts and conditions of 

system stability, method of stability test 

 

 

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

 Digital Signal Processing  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN212103   

 

สัญญาณและระบบแบบไมตอเน่ืองทางเวลา การเลือกตัวอยาง การ

แปลงแซท  การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเน่ืองทางเวลา  การแปลงฟูเรียร

แบบไมตอเน่ืองและข้ันตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว  การออกแบบ

ตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลสจํากัดและไมจํากัด  

การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ  การนําฮารดแวรประมวล

สัญญาณดจิิทัลไปใช 

 

 

Discrete-time signals and systems, sampling rate 

conversion, z-transform, Discrete-time Fourier Transform 

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

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

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

signal processing hardware implementation 

 

   

**EN213201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

 Electrical Machines II  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN212200   

 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ การกําเนิดแรงดันสาม

เฟสในขดลวดของเคร่ืองจักรกลไฟฟา การกําเนิดสนามแมเหล็กหมุน

จากกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดสามเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟาสลับ 

สมรรถนะในสถานะคงตัวและการวิเคราะหเคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบ

ซิงโครนัส  วิธีการสตารทมอเตอรซิ งโครนัส การประสาน เวลา

เคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัสกับระบบไฟฟาสลับ การควบคุม
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เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส สมรรถนะในสถานะคงตัวและการ

วิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนําหลายเฟส วิธีการสตารทมอเตอร

เหนี่ยวนํา มอเตอร ไฟฟาเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การ

ปองกันเคร่ืองจักรกลไฟฟา 

 

Alternating current machines construction, generation of 

three-phase voltages in AC machine windings, revolving 

magnetic field in current carrying three-phase windings, 

steady state performance and analysis of synchronous 

machines, starting methods of synchronous motors, 

synchronization of a synchronous machine to an AC supply, 

synchronous machine control, steady state performance 

and analysis of poly-phase induction machines, starting 

methods of poly-phase induction motors, single-phase and 

three-phase induction motors, protection of electrical 

machines 

 

   

**EN213202 ระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 

 Electric Power Systems   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN211100   

 

โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง วงจรไฟฟากระแสสลับการผลิต

ไฟฟา โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังความรอน ระบบสงกําลังไฟฟา

และระบบจําหนาย คาพารามิเตอรของสายสง พารามิเตอรเอบีซีดี 

สถานีไฟฟายอยและอุปกรณ คุณลักษณะของโหลด การพยากรณโหลด 

การสงกําลังไฟฟาดวยแรงดันสูงกระแสตรงข้ันแนะนํา 

 

 

Power system structure, AC power circuits, power 

generation, hydro power plants, thermaly power plants, 

transmission systems and distribution systems, transmission 

line parameters, ABCD parameter, substations and 

equipment,  load characteristics, load forecasting, 

introduction to high voltage direct current transmission 

 

   

**EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power System Analysis  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213202    
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 ระบ บ เป อร ยูนิ ต  คุณ ลักษ ณ ะของเครื่ อ งกํ า เนิ ด และ

แบบจําลองคุณ ลักษณ ะหม อแลงกําลั งไฟฟ าและแบบ จําลอง 

คาพารามิ เตอรและแบบจําลองของสายสง คาพารามิ เตอรและ

แบบจําลองของสายเคเบิล โหลดโฟลวขั้นพ้ืนฐาน การควบคุมการไหล

ของกําลังไฟฟา การคํานวณฟอลตข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหการ

ลัดวงจรแบบสมมาตร องคประกอบแบบสมมาตร วงจรขายลําดับเฟส 

การวิเคราะหการลัดวงจรแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟา

กําลงั  

 

 

 Per unit system, generator characteristics and 

models, power transformer characteristics and models, 

transmission line parameters and models, cable parameters 

and models, fundamental of load flow, load flow control, 

fundamental of fault calculation, symmetrical short circuit 

analysis, symmetrical components, sequence networks, 

unsymmetrical short circuit analysis, power system stability 

 

**EN213204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(3-0-6) 

 Power Electronics   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN242200   

 

คุณลักษณะของอุปกรณของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริ

สเตอร มอสเฟต วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสสลับ

เปนกระแสตรง วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสตรงเปนกระแสตรง 

วงจรแปลงผันแบบเปล่ียนกระแสสลับเปนกระแสสลับ วงจรแปลงผัน

แบบเปลี่ยนกระแสตรงเปนกระแสสลับฮารโมนิกส วงจรกรอง 

 

 

Characteristics of power electronics devices, power 

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

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

DC to AC converter, harmonics, filter 

 

    

*EN213205 พลังงานหมุนเวียน  3(3-0-6) 

 Renewable Energy    

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213201   

 

ระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียน และระบบข้ันแนะนํา 

ศักยภาพของแหลงพลังงานหมุนเวียน ความแตกตางทางเทคโนโลยี

พลังงานแบบด้ังเดิมกับแบบพลังงานหมุนเวียน แสงอาทิตย ลม ชีวมวล 
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ความรอนใตพิภพ กาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น เซลล

เช้ือเพลิง แหลงกักเก็บพลังงาน กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายดาน

พลังงานหมุนเวียนมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร 

 

Introduction to energy systems and renewable energy 

resources, potential of renewable resources, difference 

between conventional and renewable energy technologies, 

technologies such as solar energy, wind energy, biomass 

energy, geothermal energy, biogas energy, municipal solid 

waste energy, wave energy, fuel cell energy, energy 

storages,laws, regulations and policies of renewable energy, 

economics aspects 

 

    

**EN213206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี   

 

การใชงานไฟฟาแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การ

กําเนิดไฟฟ าแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ าแรงสูง  

สนามไฟฟาและเทคนิคของการฉนวน  การเบรกดาวนของกาซ  ไดอิ

เล็กทริกของเหลวและของแข็ง  เทคนิคของการทดสอบไฟฟาแรงสูง 

แรงดันเกินท่ีเกิดจากฟาผา  และการสวิตช  ฟาผาและการปองกัน

ฟาผา การประสานการทํางานของฉนวน 

 

 

Uses of high-voltage and overvoltage in power systems, 
generation of high-voltage for testing, high-voltage 
measurement techniques, electric field stress and 
insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid 
dielectrics, high-voltage testing techniques, lightning and 
switching overvoltages, lightning and protection,  insulation 
coordination 

 

   

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

 Electrical System Design   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213202   

 

หลักการพื้นฐานการออกแบบ แบบแผนการกระจายกําลังไฟฟา 

รหัสและมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟา การเขียนแบบทางไฟฟา 

สายไฟฟา สายเคเบิล ชองสาย บริภัณฑและอุปกรณไฟฟา การคํานวณ

โหลด การออกแบบวงจรแสงสวางและเครื่องใชไฟฟา  การเลือกใช
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มอเตอรการปองกันและควบคุมมอเตอร การออกแบบวงจรมอเตอร  

โหลด สายปอนและตารางโหลด ระบบฉุกเฉิน ระบบการตอลงดิน การ

คํานวณกระแสลัดวงจร ระบบกําลังไฟฟาฉุกเฉิน การปรับปรุงตัว

ประกอบกําลังและออกแบบคาปาซเิตอรแบงค 

 

Basic design concepts, power distribution schemes, 
codes and standards for electrical installation, electrical 
drawing, electrical wires and cables, raceways, electrical 
apparatus and equipment, load calculation, lighting and 
appliances circuit design, selection of motors and its 
protection and control, motor circuit design, load, feeder 
and main schedule, emergency power systems, short-circuit 
calculations, grounding system for electrical installation, 
power factor improvement and capacitor bank circuit 
design 

 

    

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

 Programmable Logic Controller  

 เง่ือนไขของรายวิชา : EN812000  

 

ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซี คําสั่งในพีแอลซ ี

เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม การวิเคราะหหา

ขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

 

Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques reading techniques, 

error diagnostics 

 

   

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

 Introduction to Robotics  

 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501005  

 

วิทยาการของหุนยนต ข้ันแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต ตัว

ขับเคลื่อนของหุนยนต พ้ืนฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต ตัว

รับรูของหุนยนต แบบจําลองคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับหุนยนต 

ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 

 

 

Introduction to robotics, robot kinematics, robot 
actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 
computer graphics modelling for robots, robot 
communication and control 
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**EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน  3(3-0-6) 

 Linear Control Systems   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213106    

 

ระบบควบคุมเชิงเสนแบบเวลาตอเน่ืองและไมตอเน่ือง สมการ

พลวัตรูปแบบตาง ๆ การตอบสนองทางเวลา เมตริกซการเปลี่ยน

สถานะ การควบคุมได การสังเกตได เสถียรภาพ การทําใหเปนจริงได 

การออกแบบสถานะปอนกลับ การประมาณคาสถานะและการควบคุม

แบบเหมาะสมที่สุดข้ันแนะนํา 

 

 

Linear continuous-time and discrete-time control 

systems, various forms of dynamic equations, time 

response, state transition matrices, controllability, 

observability, stability, realization, state feedback design, 

state estimation and introduction to optimal control 

 

   

**EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213106 และ EN213107 

 

ฟ งก ชันถายโอนและสมการสถานะทางเวลาไมตอเนื่อง การ

เทียบเทาระบบไมตอเนื่องทางเวลา กับระบบตอเนื่องทางเวลา การ

เลือกความถ่ีของการสุมตัวอยาง โลคัสรากและพลอตผลตอบสนองทาง

ความถ่ีของระบบเวลาไมตอเน่ือง คุณสมบัติและการวิเคราะหระบบ

ควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบเวลาไม

ตอเน่ืองโดยวิธีระบบควบคุมตอเน่ืองทางเวลา โดยวิธีใชโลคัสรากและ

โบดพลอตของระบบเวลาไมตอเนื่อง โดยวิธีพีชคณิต และโดยวิธี

ปอนกลับสถานะและตัวประมาณสถานะ ความคลาดเคลื่อนเน่ืองจาก

การควอนไตซ การสรางระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง 

 

 

Discrete-time transfer function and discrete-time state 

equation, discrete-time equivalences of a continuous-time 

system, selection of sampling frequency, root locus and 

frequency response plots of a discrete time system, 

characteristics and analysis of discrete-time control system, 

design of discrete-time controller by discrete-time  

equivalence of a continuous-time controller, by root locus 

and Bode plot of discrete-time systems, by algebraic 
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method, by state feedback and state estimator, 

quantization errors, implementation of a discrete time 

controller 

    

**EN213304 ระบบชาญฉลาด  3(2-3-6) 

 Intelligent Systems   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN213106 

 

ระบบชาญฉลาดข้ันแนะนํา โครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา 

ตรรกะแบบคลุมเครือข้ันแนะนํา ขั้นตอนวิธีแบบพันธุกรรมข้ันแนะนํา 

การประยุกตใชงานระบบชาญฉลาด 

 

 

Introduction to intelligent systems, introduction to 

artificial neural network, introduction to fuzzy logic, 

introduction to genetic algorithms, applications of 

intelligent systems 

 

   

*EN213305 เเมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC501006  

 

มอเตอรไฟฟา ระบบไฮโรลิกสและระบบนิวแมติกส ตัวขับเคลื่อน

ทางกล ทราสดิวเซอร เซนเซอร ไมโครคอนโทรลอร พีแอลซีเบื้องตน 

ระบบควบคมุ  

 

 

Electric motor, hydraulics system and neumatics 

system, mechanisms, transducers, sensors, 

microcontroller,introduction to PLC, control system 

 

   

*EN213306 คุณภาพไฟฟา 3(3-0-6) 

 Power Quality   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213106    

 

นิยามและประเภทของคุณภาพไฟฟา มาตรฐานของไออีซี  และ    

ไอทริปเปลอี สาเหตุของคุณภาพไฟฟาตํ่า การวัด ผลกระทบ การ

ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา 

 

 
Definition and type of power quality, IEC and IEEE 

standard,  sources of poor power quality, measurement, 
impacts , power quality improvement 
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*EN213307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

 Automation SystemEngineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213300  

 
การเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟก จักรกลวิทัศน หัวขอข้ันสูงของพี

แอลซีระบบควบคมุแบบกระจาย 
 

 
Graphical programming, machine vision, advance topics 

in PLCs,distributed control systems 
 

   

*EN213308 การควบคุมและการทํางานของเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม 3(2-3-6) 

 
Photovoltaic system and wind generator control and 

operation 
 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN213106   

 

คุณ ลักษณะเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม หลักการทํางาน 

แบตเตอรี่ การแปลงผันและการควบคุมพลังไฟฟาระบบติดตามจุดท่ีให

กําลังไฟฟาสูงสุด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และการติดตาม การ

จัดการพลังงาน 

 

 

Photovoltaic and wind turbine characteristics, operation,  
battery, power converter and control, maximum power 
point tracking, computer programming and monitoring, 
energy management 

 

   

**EN213309 วิศวกรรมแสงสวาง  3(3-0-6) 

 Illumination Engineering   

 เง่ือนไขของรายวิชา  : EN213202   

 

คุณสมบัติของแสง แหลงกําเนิดของแสง การวัดผลของแสงหลอด

ไฟฟาชนิดตาง ๆ และการใชงาน โคมไฟฟาชนิดตาง ๆ การออกแบบ

ระบบแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร  อุปกรณท่ีใชในการควบคุม

การใชแสงสวาง การออกแบบระบบแสงสวางในสถานที่เฉพาะ 

 

 

Properties of light, light sources, measurement of light, 

electrical lamps  and their applications, luminaries, interior 

and exterior lighting design, control gears for lighting, design 

for specific areas 

 

    

**EN213310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

 Power Plants and Substations  
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 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN213202 และ  EN512308  

 

เสนโคงโหลด ประเภทของสถานีไฟฟายอย อุปกรณที่ใชในสถานี

ไฟฟายอย แบบของสถานีไฟฟายอย ระบบอัตโนมัติ การปองกันฟาผา 

ระบบราก โรงตนกําลังไฟฟาดีเซล โรงตนกําลังพลังไอนํ้า โรงตนกําลัง

กังหันกาซ พลังงานความรอนรวม พลังนํ้า พลังงานนิวเคลียร และ

พลังงานหมุนเวียน   

 

 

Load curve, type of substation,  substation equipment, 

substation layout, substation automation, lightning 

protection for substation, grounding system, diesel power 

plant, steam powerplant, gas turbine power plant, 

combined cycle power plant, hydro power plant, nuclear 

power plant, renewable energy sources 

 

   

**EN213311 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6) 

 Protection and Relay  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

หลักการพ้ืนฐานของการปองกัน หมอแปลงเครื่องมือวัดและ

ทรานสดิวเซอร อุปกรณและระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและ

กระแสไหลลงดินสําหรับสายสง  การปองกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล  

การปองกันสายสงโดยใชรีเลยนํารองและรีเลยระยะทาง  การปองกัน

มอเตอร การปองกันเจนเนอรเรเตอร การปองกันหมอแปลงไฟฟา การ

ปองกันบัสโซน  อุปกรณปองกันดิจิทัลข้ันแนะนํา 

 

 

Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers, protection devices and 

protection systems, overcurrent and earth fault protection, 

over current and earth fault protection for transmission 

lines, differential protection, transmission line protection by 

pilot relaying and distance relaying, motor protection, 

generator protection,  transformer protection, bus-zone 

protection, introduction to digital protection devices 

 

   

**EN213312 การอนุรักษและการจดัการพลังงานไฟฟา  3(3-0-6) 

 Electrical Energy Conservation and Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213201    
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คุณลักษณะของการใชไฟฟาที่เก่ียวของกับหมอแปลงไฟฟา และกับ

มอเตอรเหนี่ยวนํา ภาพรวมของกระบวนการพลังงานในอาคาร ความ

ตองการของสิ่งแวดลอมภายในอาคารและการจัดการ การแผรังสีจาก

ดวงอาทิตย คาความรอนถายเทรวม การใหแสงสวางจากไฟฟาและแสง

ธรรมชาติ  การตรวจวิเคราะหพลังงานและการอนุรักษพลังงาน

ทางเลือกของวิธีการจัดการพลังงาน 

 

 

Characteristics of electricity use associated with 

transformer and induction motor, overview of the energy 

process in buildings, indoor environmental requirements 

and management, solar radiation, overall thermal transfer 

value, electric lighting and daylighting, energy audit and 

energy conservation, energy management options 

 

  

**EN213796 การฝกงาน                                                               1 (0-3-1) 

 Practical Training   

 
เง่ือนไขของรายวิชา :  

EN212101EN212104EN212200EN242200 และ EN213802 

 

นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานในงานที่เก่ียวของกับสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา อยางนอย  30  วันทําการ  การฝกงานจะตองไดรับ

การอนุมัติจากกรรมการการจัดหา-ฝกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร 

และนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการฝกงาน  การใหคะแนนเปน

แบบผานหรือไมผาน 

 

 

Each student is required to complete practical work 

related to his or her chosen field of electrical engineering 

at least 30 working days. The practical work must be carried 

out with the approval of the practical training committee. A 

written report on the work done during the training must 

be submitted. Grading is satisfactoryorunsatisfactory 

 

 

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

 Electrical Engineering Laboratory III   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN212800   

 
ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีเรียนในวิชาEN213106และEN213107

อยางนอย10การทดลอง 
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Performatleast10experimentsaccordingtothetopicstaught

inEN213106andEN213107 
 

   

**EN213803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง  1(0-3-2) 

 Electric Power Engineering Laboratory   

 เง่ือนไขของรายวิชา :  EN212800 และ รายวิชารวม EN213201  

 
ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีเรียนในวิชา EN211100 EN212200 และ      

EN213201 อยางนอย 10 การทดลอง 
 

 
Perform at least 10 experiments according to the topics 

taught in EN211100, EN212200 and EN213201 
 

   

**EN213804 ปฏิบัติการกระแสสูงและแรงดันสูง 1(0-3-2) 

 High Current and High Voltage Engineering Laboratory  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213206  หรือ  EN213311  

 
ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN213206 และ EN213311

อยางนอย  10  การทดลอง 
 

 
Perform at  least  10  experiments  according  to  the  

topics  taught  in EN213206  and  EN213311 
 

   

**EN214208 การขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Motor Drives  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN213201  หรือ รายวิชารวม  EN213204    

 

สวนประกอบของระบบขับเคลื่อนไฟฟา คุณลักษณะของโหลด ชวง

ทํางานและการเบรคมอเตอร การสงกําลังและขนาด แรงบิด-ความเร็ว

ของมอเตอรการขับเคล่ือนมอเตอรกระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร

กระแสสลับ การขับเคลื่อนเซอรโว การใชงานการขับเคลื่อนใน

ระบบอัตโนมัตในโรงงาน  

 

 

Electric drive components, load characteristics, 

operating region drives, braking methods of motors, power 

transmission and sizing, torque-speed characteristics of 

electric motors, DC motor drives, servo drive systems, 

applications of drives in industrial automation 
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**EN214775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 

 Special Topics in Electrical Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN211100    

 
 ศึกษาหัวขอและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมไฟฟาใหม ๆ ท่ี

นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตางกันไป 
 

 

 Selected topics and technological development of 

current interest in electrical engineering will be discussed. 

The course subjects may vary from semester to semester 

 

   

**EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา                    6  หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electrical Engineering  

 
เง่ือนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน รายวิชาใน

กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาอยางนอย 31 หนวยกิต 
 

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่

ชัดเจนตามที่ได รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 

สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 

Each student required to work responsively in the area 

of electrical 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. 

 

   

**EN214998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Pre-project  

 เง่ือนไขของรายวิชา:  EN211100EN212800 และ EN242200  

 

 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับหัวของานโครงการท่ีนักศึกษา

แตละคนเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ 

นําเสนอโครงการโดยการเสนอรายงาน และสอบปากเปลา 
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 Literature surveys related to the chosen project 

with the approval of supervisors, project planning, report 

writing and oral presentation 

 

    

**EN214999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา  2(0-6-3) 

 Electrical Engineering Project  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN214998    

 

ดําเนินงานโครงการที่ ได ศึกษาไวใน วิชา EN214998 โดยการ

ออกแบบ สราง และทดสอบ โครงงาน และแกไขให เสร็จสมบูรณ 

จัดทํารายงานโครงการและนําเสนอรายงาน 

 

 

Continuation of project work in EN214998, complete the 

design, construction and testing, full report writing and oral 

presentation 

 

   

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

 Semiconductor Devices   

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

วัสดุสารก่ึงตัวนําขั้นแนะนํา สมบัติทางไฟฟาของวัสดุสารก่ึงตัวนํา 

แบบจําลองแถบพลังงาน การกระจายของสถานะและพาหะ การ

ตอบสนองของพาหะ ไดโอดรอยตอพี-เอ็น รอยสัมผัสโลหะ-สารก่ึง

ตัวนํา ทรานซิสเตอรแบบรอยตอคู อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา ลักษณะเฉพาะของความจุไฟฟา

แรงดัน ทรานซสิเตอรสนามไฟฟาแบบโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา 

 

 A general introduction to semiconductor materials, 

electrical properties of semiconductor materials, energy 

band model, state and carrier distributions, carrier 

response, p-n junction diodes, metal-semiconductor 

contacts, bipolar junction transistors (BJTs) , optoelectronic 

devices, metal-oxide-semiconductor ( MOS)  structures, 

capacitance-voltage characteristics, metal-oxide-

semiconductor field effect transistors (MOSFETS) 

 

   

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

 Analogue Electronics I  
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 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN211100หรือ EN811100 

 

อุป กรณ ส าร ก่ึ ง ตั วนํ า  คุณ ลั กษ ณ ะของอุป กรณ เ ก่ี ย ว กับ

ความสัมพันธกระแส-แรงดันและความถ่ี การวิเคราะหและออกแบบ

วงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรไบโพลารทรานซิสเตอร

มอสทรานซิสเตอรซีมอสทรานซิสเตอรและไบซีมอสทรานซิสเตอร 

วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใชงานชุดแหลงจายไฟ หลักการ

ของวงจรออสซลิเลเตอรและวงจรมัลติไวเบรเตอร  

 

 

Semiconductor devices, current-voltage and frequency 

characteristics,  analysis and design of diode circuits, 

analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS 

transistor circuits, operational amplifier and its applications, 

power supply module, principles of oscillator circuits and 

multivibrators circuits 

 

   

*EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

 Sensors and Transducers  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN242200  

 

อุปกรณการวัดและการควบคุมข้ันแนะนํา การวัดการไหล 

การวัดระ ดับ  การวัด อุณ หภูมิ  การวัดความดัน  เซนเซอรและ

ทรานสดิวเซอรในงานเก่ียวกับความปลอดภัย การประยุกตใชงาน

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร ระบบ SCADA ข้ันแนะนํา 

 

 

Introduction to measurement and control devices, 

flow  measurements, level measurements, temperature 

measurements,pressure measurements, safety sensors and 

transducers, sensors and transducers applications, 

introduction to SCADA system 

 

   

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

 Data Storage Technology  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  EN242200    

 

สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุและคุณลักษณะพฤติกรรมวัสดุก่ึงตัวนําและ

วัสดุแมเหล็กหลักการทํางานลักษณะเฉพาะ และการประยุกตใชงาน

ของอุปกรณแม เหล็กอิเล็กทรอนิกสและแสงอุปกรณ เก็บความจํา 

ความกาวหนาในการพัฒนาอุปกรณเก็บความจําในคอมพิวเตอร การ
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แสดงผลระบบ การส่ือสารและโทรคมนาคม 

 

Basic properties of behaviors in semiconductors and 

magnetic materials, operation principles, characteristics and 

applications of magnetic electronic and photonic devices, 

memory devices, advances in memory device development 

in computer, display, communication and telecommunication 

systems  

 

    

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

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC501006  

 

ความรูพ้ืนฐานของสภาวะแมเหล็ก การจําแนกประเภทวัสดุโดย

สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของเฟอรโรแมก

เนติก ปรากฎการณทางแมเหล็กของแผนฟลมบาง การประยุกตของ

ฟลมบางแมเหล็ก 

 

 

Basic knowledge of magnetism, classification of 

materials by magnetic properties, magnetic properties, 

ferromagnetic domain theory, magnetic thin film 

phenomena, applications of magnetic thin films 

 

   

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

 Engineering Economy  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 นิยามตางๆทางเศรษฐศาสตรคาเงินท่ีเปล่ียนตามเวลาและคา

เทียบเทาวิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆการวิเคราะหจุดคุมทุนการ

ประเมินการทดแทนการประมาณตนทุนตนทุนมาตรฐานคาเส่ือมราคา

ประมาณการผลภาษีเงินไดความเสี่ยงและความไมแนนอน 

 

 

 Definitionof economic terms, money-time 

relationships and equivalence, methods of comparison, 

break-even analysis, evaluation of replacement, cost 

estimation, standard cost, depreciation, estimating income 

tax consequences, risk and uncertainty 

 

    

**EN512308 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลขั้นแนะนํา       3(3-0-6) 

 Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics  
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 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC501005  

 

พ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร และกลศาสตรของไหลของสารบริสุทธิ์  

ของไหลสถิต ชนิดของการไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการ 

โมเมนตัมของออยเลอร สมการเบอรนูลลี สมการความตอเนื่อง 

และการเคล่ือนที่ 

 

 

Basic thermodynamics and basic fluid mechanics of 

pure substance,  fluid statics, types of fluid flows, 

momentum and energy equation, Euler’s momentum 

equation, Bernoulli’s equation continuity and motion 

equation 

 

   

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

 Digital Logic Design  

 เง่ือนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN811100 หรือ  EN212102 

 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ทฤษฎีการสลับข้ันพ้ืนฐาน วงจรตรรกะ

เชิงผสม การออกแบบวงจรแบบแยกสวนของวงจรเชิงผสม สวนยอย

หนวยความจํา วงจรตรรกะเชิงลําดับ การออกแบบระบบดิจิทัล ความ

เขาใจและการวิเคราะหประเภทของวงจรขั้นพื้นฐานและเครือขาย

ไฟฟาในงานอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารและอุปกรณไฟฟา 

 

 

Computer arithmetic, basic switching theory, 

combinational logic circuits, modular design of 

combinational circuits, memory elements, sequential logic 

circuits, digital systems design, understanding and analysis 

of the basic types of circuits and electrical networks in 

electronic work, communications and electrical appliance 

 

   

**SC201005 เคมีท่ัวไป 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 
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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  

 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 หรือ SC201008 

 

ป ฏิ บั ติการ เก่ียวกับ เนื้ อหาใน วิชา SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก  เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี  ปริมาณ

สัมพันธ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของ

แกสเพ่ือหาน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหา

น้ําหนักโมเลกุลของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธี

หาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยา

การสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/เบส และการ

เตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแอน

ไอออน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

 

 

The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, SC201007, SC201008, Basic technique for 

chemistry laboratory, chemical stoichiometry, 

determination of chemical formula of hydrate salt, 

application of gas theory for molecular weight 

determination, internal structure of solid, determination of 

molecular weight of non-volatile and nondissociated 

compound in solvent byfreezing point technique, chemical 

thermodynamics, galvanic cell, determination of reaction 

order of hydrogen peroxide decomposition reaction, acid-

base titration, preparation of standard base solution, 

analitative analysis for anions, analitative analysis for  

captions 
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**SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1  3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต พิ กัด เชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน  อุปนั ย เชิง

คณิตศาสตรปริพันธขั้นแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

Matrix algebra for solving system equations, vector 

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

continuity of valued functions of one variable, derivatives and 

their applications, polar coordinates, complex number, math 

induction, introduction to integral, numerical integration 

 

    

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

 Calculus for Engineering II  

 เง่ือนไขของรายวิชา:  SC401206  

 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวน

จริง อนุกรมกําลัง 

 

 

Techniques of integration, application of integration of 

real value functions of one variable, functions of several 

variable, limits and continuity of functions of several 

variable, partial derivation, sequence and series of real 

numbers, power series 

 

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

 Calculus for Engineering III  

 เง่ือนไขของรายวิชา:  SC401207  

 

พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 3 มิต ิ

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ

ในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and  



มคอ. 2 

- 54 - 

surface in 3D, Euclidean space, function of several 

variables, Jacobian, derivatives of function of several 

variables, directional derivations, applications of derivatives 

of functions of several variables, multiple integrals, 

coordinate systems and integration in various systems, line 

integrals, surface integrals, integral theorems 

   

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

 Differential Equations for Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา:  SC401207  

 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการ

เชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมี

สัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบ้ืองตน 

 

 

First order differential equations, second order 

differential equations, higher order differential equations 

and applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of differential equations, laplace 

transforms and applications, fourier series, boundary value 

problem, elementary partial differential equations 

 

   

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

 General Physics Laboratory I  

 เง่ือนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกา

อยางงาย เคร่ืองช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลว

โดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัว

ตามเสน การส่ันพองในทออากาศ 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 
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dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 

columns and Meld’s experiment 

   

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

 General Physics Laboratory II   

 เง่ือนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ 

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การ

หาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหา

คาดชันีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 

 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, 

tangent  galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

spherical mirrors, determine the focal lengths of the 

concave and convex lenses, determine of the refractive  

index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 

spectrometer and Newton’s rings 

 

   

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เง่ือนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การ

คงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต การ

เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอร

โมไดนามิกส อันตรกิรยิาความโนมถวง 

 

 

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  

 เง่ือนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา   อันตรกิริยา  
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ทางแมเหล็ก  สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็ก

ไฟฟาท่ีข้ึนตอเวลา  กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคล่ือนท่ีแบบ

คลื่น   คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน 

โครงสรางอะตอม นวิเคลียสและรังสีฟสิกสเบ้ืองตน 

 

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 ตําแหนงของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คณุวุฒิ 

 

1 นายอภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 3-4499-00242-73-5 ศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

2 นายกฤษ  เฉยไสย 3-4001-00406-41-7 รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Eng. (Electrical 

Engineering) 

B.Eng. (Electrical 

Engineering) 

3 นางสาวจีรนชุ  เสงี่ยมศักด์ิ 3-4099-00746-87-3 รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic 

Engineering) 

M.Phil. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

4 นายวิระสิทธิ์  อ่ิมถวิล 3-4601-00602-91-7 รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5 นายอํานาจ  สุขศรี 3-4099-00534-15-9 รองศาสตราจารย M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

B.S. (Electrical 

Engineering) 
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ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 

 

6 นายกิตตพิิชญ  มีสวาสด์ิ 3-1024-00806-25-3 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Acoustics) 

M.Sc. (Acoustics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

7 นางสาวนรารัตนเรืองชัยจตุพร 3-4099-00160-75-5 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Informatics) 

M.Sc.(Telecommunic

ations) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

8 นางสาวนภัสถ  ไตรโรจน 3-1024-00476-00-8 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

B.S. (Electrical 

Engineering) 

9 นายนิยม  พินิจการ 3-4601-00807-32-2 

 

ผูชวยศาสตราจารย M.Phil. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

10 นายบุญย่ิง  เจริญ 3-3399-00133-77-5 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

Electronic  

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

11 นายประมินทร  อาจฤทธ์ิ 3-4099-00912-12-9 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 
Engineering and 
Electronics) 
M.Sc. (Electrical 
Engineering and 
Electronics) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

12 นางสาวปานหทัย  บัวศรี 3-4099-00536-93-3 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
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ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 

 

13 นายวรายุทธ  คมัภีราวัฒน 3-3020-00063-03-1 ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

14 นายอนุชา  แสงรุง 3-4399-00181-27-2 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Sc. (Electrical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

15 นายอนันต เครือทรัพยถาวร 3-4101-02284-62-9 ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

16 นายอาคม  แกวระวัง 3-3015-00993-33-8 รองศาสตราจารย Ph.D. (Electrical and 

ElectronicEngineerin

g) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

17 นายอานุภาพ  มีสมบูรณ 3-3099-01336-01-7 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics) 

M.Phil.(Mathematics) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

18 นายจงกฤษฏิ์  จงอุดมการณ 1-4099-00323-12-7 อาจารย Dipl.-Ing. (Electrical 
Engineering and 
Information 
Technology) 
B.Eng. (Electrical 
Engineering and 
Information 
Technology 

19 นายภูริพงศ สุทธิโสภาพันธ 1-1999-00060-17-0 อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

20 นายสงวน  บุญปญญารักษ 3-4097-00019-78-1 อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
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ที ่

 

ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 

 

21 นายสถาพร  พรพรมลิขิต 3-1008-00403-02-2 อาจารย Ph.D. (Electrical 

Engineering) 

M.Eng. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

B.S. (Electrical 

Engineering and 

Computer Science) 

22 นายสถิรพร  พรนิมิตร 3-4001-00239-40-5 อาจารย M.Eng. (Electric 

Power System 

Management) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชิญอาจารยพิเศษ

มาสอนตามความจําเปน 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 การฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา (ดานวิศวกรรมไฟฟากําลังวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบ

ควบคุม) ในหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและสถานประกอบการเอกชนทางดานวิศวกรรมไฟฟา เชน การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรม 

อิเล็กโทรนิคส และ PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. เปนตน โดยการฝกงานนั้นนักศึกษา

แตละคนตองใชเวลาฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และตอง

นําเสนอรายงานการฝกงานดวย สําหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริง

ดวยความรับผิดชอบ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีชัดเจน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางไปจาก

การดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินผลของรายวิชา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟากําลังวิศวกรรมเครื่องมือ

วัดและระบบควบคุม ในหนวยงานของรัฐบาลและ/หรือเอกชน  

4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอส่ือสาร 

4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง 

องคกร และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้งการทํางานเปนทีม 
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 4.2 ชวงเวลา 

4.2.1 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปที่ 3 ระยะเวลารวม30วันทําการ (8 ชม. X30 วัน)  

คิดเปน 240 ช่ัวโมง 

4.2.2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปท่ี4ระยะเวลารวม4 เดือน 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขา 

ฝกงานจะกําหนด) 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การวางแผนโครงการ 

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสง

รายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลาหลังจากนั้นดาํเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษานั้น 

ซึ่งนักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลา เกี่ยวกับโครงการนั้น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

2.2.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวกรรมไฟฟา 

2.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอส่ือสาร 

2.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม  

2.2.4 ฝกปฏิบัตงิานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางานเปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 

2.3.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 

  ภาคการศกึษา 1 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

2.3.2 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 

  ภาคการศกึษา 2 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมท้ังส้ิน 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

2.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

2.4.2 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 



มคอ. 2 

- 61 - 

5.5 การเตรียมการ 

2.5.1 คณะฯประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ ของรายวิชา 

2.5.2 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

2.5.3 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการ

นําเสนอ 

2.5.4 คณะฯแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

2.5.5 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตางๆ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวมและ

กรรมการ ทําหนาที่ประเมินโครงการวามีความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 ความคิดวิเคราะหและสรางสรรค - จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิด

สรางสรรคอยางตอเน่ือง 

- รายวิชาการเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟาและ

รายวิชาโครงการวิศวกรรมไฟฟา ฝกใหนักศึกษาได

คิดวิเคราะหและบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติการ

ในแตละกลุมวิชาของวิศวกรรมไฟฟา 

1.2 ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มีรายวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสํานักนวัตกรรม ฝกฝนให

นักศึกษาสืบคนขอมลู การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรตางๆได 

- ฝกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อในการนําเสนอผลงาน 

1.3 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 

1.4 การวางแผนการทาํงาน การติดตอสื่อสาร การ

ทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธ คณุธรรม 

จรรยาบรรณและจริยธรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยแบงนักศึกษาทํางานกัน

เปนกลุม เพ่ือเรียนรูการวางแผนการทํางาน 

ทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม การมีมนุษย

สัมพันธที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 

- มีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําช้ันคอยดูแล 
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เอาใจใส ใหคําแนะนําและคําปรึกษาตางๆ 

- นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการใหกับชุมชนใน

โครงการตางๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคบั

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มี ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎี สําคัญทางคณิ ตศาสตร พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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ตลอดจนมีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมได  

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรยีนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 
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(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้ง

ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

(2) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตาม

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย

หรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและใน

การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 
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(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในการส่ือสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สญัลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.  2555 หมวด

ที่ 7 ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

 2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณี เพ่ือนาํผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
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 2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

 2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8

ขอ 29  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

 3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 3.3 เขารวมกิจกรรมการเรยีนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 3.4 มผีลสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

 3.5 การใหอนุปริญญา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีสมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.5.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือ

อนุปริญญา 

3.5.2 ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

3.5.3 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร“การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมี

ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ี



มคอ. 2 

- 67 - 

เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสตูรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล การปรับปรงุและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ังหรือมากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

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

แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 



มคอ. 2 

- 68 - 

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑติทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานที่

จําเปนสาํหรับการเรียนในหลักสตูรฯ 

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพ่ือให

นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากน้ียังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอยช้ีแนะกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและ

การประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศึกษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศกึษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
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4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน โดย

ประเมินจากความเช่ียวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 

มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพื่อสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาค

การศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อ

สิ้นสุดแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ
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ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อส้ินสุด

ภาคการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและ

ครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 6.2.1 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวของทางดานสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

  6.2.1.1 หนังสือ/ตํารา 

   ภาษาไทย  จํานวน 3,612 ชื่อเรื่อง 

   ภาษาตางประเทศ  จํานวน 1,702 ชื่อเรื่อง 

 E-book ภาษาอังกฤษ      จํานวน 389     ช่ือเร่ือง 

  6.2.1.2 วารสาร 

   ภาษาไทย  จํานวน 47  ชื่อเรื่อง 

   ภาษาตางประเทศ  จํานวน 31 ชื่อเรื่อง 

  6.2.1.3 ฐานขอมูลอเิล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

  ฐานขอมูล ซีดี-รอม ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจํานวน 4 ฐาน คือ 

1) COMPENDEX PLUS 

2) DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC 

3) SCIENCE CITATION INDEX 

4) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) 

คือฐานขอมูลที่หองสมุดสรางข้ึนเองและสบืคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน จํานวน 3 ฐานขอมูล 

1 . ฐาน ข อมู ลบ รรณ านุ ก รม ท รัพ ยากรสารนิ เท ศ  (Bibliographic 

Database) 

2. ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstract Database) 

3. ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Content Database) 

 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจํานวน 7 ฐานขอมูล 

1) IEEE Explore 
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2) ProQuest Dissertation 

3) H.W. Wilson 

4) ACM Digital Library 

5) ASTM International Standards 

6) Springer Link 

7) Taylor &Francis 

ฐานขอมูล E-Theses จํานวน 4 ฐานขอมูล 

1) KKU-E-Theses 

2) TDC (Thai Digital Collection 

3) STKS (Thai Theses Online) 

4) CHE PDF (Dissertation Full Text)  

 6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ 

   (1) หนังสือ 

 ภาษาไทย   จํานวน  3,612 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ   จํานวน  1,702 รายการ 

 (2) วารสาร 

 ภาษาไทย   จํานวน  47 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ   จํานวน 31 รายการ 

 6.2.3 ทรัพยากรท่ีอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

1) หนงัสืออเิล็กทรอนิกส (E-books) จํานวน  4 ฐาน 

 1.1Science Direct eBook  

 1.2 Knovel 

 1.3   eBook Academic collection (EBSCOhost)  

 1.4  Sprinkerlink ebooks 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน  13 ฐาน 

  2.1  Science Direct  

   2.2  SprinkeLink eJournal  

   2.3ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 

                                  2.4  Web of Science 

 2.5  Emerald Management 175 

 2.6 Wilson Databases (12 Subjects)  

   2.7  Academic Search Elites 

3) ทรัพยากรอ่ืนๆ 

   3.1  โปรแกรม Turnitin   สาํหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
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                       3.2 โปรแกรม Zotero  สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 

3.3 Impact Factor ประกอบดวย  

  -  SCIMAGO Journal Rank -SJR 

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

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

      

 6.2.4 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา  

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

   หองพักผูบรหิารภาควิชาฯ 1หอง 

  หองสารบรรณภาควิชาฯ 1หอง 

  หองพักอาจารย  24หอง 

  หองประชุมภาควิชาฯ 1 หอง 

  หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 1หอง 

  หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1 หอง 

  หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาข้ันพื้นฐาน 1 หอง 

  หองปฏิบัติการระบบควบคุมและตัวควบคุมตรรกะชนิดที่โปรแกรมได 1หอง 

  หองปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 หอง 

  หองปฏิบัติการความสอดคลองในทางสนามแมเหล็กไฟฟา 1หอง 

  หองเรียนขนาด 40 ท่ีนั่ง 2หอง 

  หองเรียนขนาด 60 ท่ีนั่ง 3 หอง 

  หองเรียนขนาด 80 ท่ีนั่ง 1หอง 

  หองเรียนขนาด 100 ที่นั่ง 1หอง 

  หองพักเจาหนาที่ปฏิบัติการ 3 หอง 

  หอมเรียนรูของนักศึกษาขนาด 30 ที่นั่ง 1หอง 

  หองพักนักศึกษาระดับปริญญาโท 3 หอง 

  (2) อปุกรณการสอน  

 อุปกรณสําหรับการสอน การปฏิบัติการและการวิจัย ไดแก เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด

แรงดันไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณทางไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ชุดทดลองและชุดปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาดานตาง ๆ ออสซิลโลสโคป เปนตน ไดจัดไวในหองปฏิบัติการตาง ๆ จํานวน 1,524 

รายการ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 1)   ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีตองการเพ่ิมเติม  

 2)   เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป  

 3)   เสนอของบประมาณสนับสนุน  
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 4)   ดําเนนิการจัดซ้ือ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอใจของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการ

ดังนี้นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําช้ัน คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตาง ๆ และพิจารณาในคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกปการศกึษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ ง ช้ีผลการดํ าเนิน งานของหลักสูตร เป นไปตาม ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด

(เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณหรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ

การเรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อน

รวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอนไมทันสมัย ยาก/งายเปน

ตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกาเพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก

การศกึษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรน้ี หมวดท่ี 7 ขอ 7) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษาผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงานแลวแตกรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะหพรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารยโดยศิษยเกาและโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชา 
ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ดานทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษา                 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1                 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2                 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3                 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4                 

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

000 145 ภาวะผูนําและ

การจัดการ 
                

000 153 ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
                

EN001100 การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู 
                

EN003102 การเตรียม

ความพรอมในการทํางาน

และการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
000 175 การคิดเชิง

สรางสรรคและการ

แกปญหา 

                

EN002101การบมเพาะจิต

วิญญาณผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  มีความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2 หมายถึง มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเดน็ตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฎ 

กติกาดานวินัยในการ เขา

เรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือ

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

ประเมินพฤติกรรมการ      

เขาเรียนโดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขาเรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

สงงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรมการสง

งาน โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการสงงาน 

 

1.2 มีความรบัผดิชอบ

ตอตนเองและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ไดแก รบัผิดชอบ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบ

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทาํใน

รูปแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคุณภาพของงานที่

มอบหมายที่สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม

ไดแก การใหบริการและ

รับใชชุมชน/สังคม ใน

ฐานะสมาชิกของชุมชน/

สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบ

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทาํใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพของ

โครงงาน งานบริการ/การ

รับใชสังคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจใส 

 

1.3 มีความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและสงัคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

ตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนัก

ความซ่ือสัตยตอตนเอง

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

ตนเอง โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม 

ไดแก การทําตามขอตกลง

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนัก

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน  

ความซ่ือสัตยตอสังคม/

ชุมชน/เพ่ือนรวมงาน 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

ไวตอสังคม/ชุมชน/เพ่ือน

รวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ

แสดงออกถึง 

ความรูและความ

เช่ือมโยงสัมพันธกัน 

เก่ียวกับความเปน

พลเมืองในสังคม

ประชาธิบไตย กับ

วิถีชีวิต ชุมชนและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําท่ี

ดีในการบริหาร

จัดการ สถานการณ

ที่เกิดข้ึนมนสังคมท่ี

เปนพหุวัฒนธรรม 

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณท่ีเก่ียวของกับ

ความรูทางดาน มนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร 

อาทิ ภาวะผูนําและการ

จัดการ ศาสตรของ

ความสุข ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตชุมชนและการ

เรียนรูชุมชน และความ  

เปนพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย   เปนตน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาท่ีสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการ

บันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกตความรู

ทางดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อาทิ 

-แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษา

และกําหนดประเด็น

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ภาวะผูนําและการจัดการ 

ศาสตรของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการเรียนรูชุมชน และ

ความเปนพลเมืองใน

สงัคมประชาธิปไตย   

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ปญหาท่ีตองจัดทํา

โครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

 

- ทําแบบทดสอบ 

2.2 มีความรูใน

หลักการทฤษฎีของ

ศาสตรเกียวกับ

พลังงาน 

สิ่งแวดลอม การ

เปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู

หลักการพัฒนา 

แนวคิด เชิง

สรางสรรค อยาง

เปนระบบเพ่ือการ

แกไขปญหาหรือใช

ในชีวิตประจําวันได  

 

 

 

 

สามารถอธิบาย/อภิปราย 

/คาดการณ สถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการเรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรค และการ

แกปญหาและ

ผูประกอบการสรางสรรค  

เปนตน 

-กําหนดสถานการณ

ปญหาท่ีสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 สามารถประยุกตความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการเรียนรู กรคิด

เชิงสรางสรรค และการ

-แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษา

และกําหนดประเด็น

ปญหาท่ีตองจัดทํา

โครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

แกปญหา ผูประกอบการ

สรางสรรค  

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเดน็ 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น/

สถานการณตาง ๆ ได 

-กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิด

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการคิดวิเคราะห/

แยกแยะประเดน็ของ

ผูเรียน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

-กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิด

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

สถานการณของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

3.2 สามารถ

สังเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสนิ/

สงัเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

-แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิพากษ/ตัดสิน/

สงัเคราะหความรูตาม

ประเด็นท่ีกําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคที่สะทอนถึง

องคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินผลงานท่ี

สรางสรรค 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

-กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณ

เปนผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําในหองเรียน/

ในกลุมยอย/ในชุมชน 

-กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

เปนผูนํา 

4.2 สามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สังคมและ

วัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นในหองเรียน /ในกลุม

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม 

ที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

-แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

สถานการณปญหาที่พบ

ในชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหา

และประเมินผล 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรับตัว 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/ส่ิงแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นท่ี

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

ประเมินการพัฒนาตนเอง

ในแตละดานของผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สังคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม/ชุมชน

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

 

 

แสดงออกซ่ึงความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สงัคม  

 

 

 

 

 

 

 มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพ่ือสถาบัน การ 

ยกยองและปกปอง

สถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิตอาสา

และเสียสละ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

สามารถเขียน อาน 

พูด ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมให

ผูเรียนเขียน อาน 

พูด ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

ประเมิน

ความสามารถเขียน 

อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารใน

ชวีิตประจําวัน 

5.2 สามารถใชกระบวนการทาง สามารถใช - กําหนดประเด็น ประเมินการใช
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

ปญหา

ชีวิตประจําวัน

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียน

แกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุป

การแกปญหา

รวมกัน 

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชวีิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

สามารถใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็น

ปญหา

ชีวิตประจําวัน

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียน

แกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุป

การแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชวีิตประจําวัน 

 สามารถใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็น

ปญหา

ชีวิตประจําวัน

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียน

แกปญหาโดยใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัย 

- การนําเสนอและ

สรปุการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชวีิตประจําวัน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาความรู การประมวล

ความรูและการสื่อสาร 

สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

เสาะแสวงหา/

สบืคนความรู  

- กําหนดประเด็น

ปญหาใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

เสาะแสวงหา/

สบืคนความรู ใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรูใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสาร 

การแกปญหา 

- สรปุการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเสาะแสวงหา/

สบืคนความรู 

 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวล

ความรู 

 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสาร

โดยวิธีตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอ/

สื่อสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                           

1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                         

EN001200 สถิตยศาสตร                         

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงาน

วิศวกรรม 
                        

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม                         

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                         

EN002204 วัสดุวิศวกรรม                         

SC201005 เคมีท่ัวไป                         

SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                         

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                         

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                         

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

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

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1                         

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2                         

2) กลุมวิชาบังคับ                         

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา                         

EN211100  วงจรไฟฟา                         

EN212101  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา                         

EN212102  ความนาจะเปนและกระบวนการ

สุมประยุกต 
                        

EN212103 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบ้ืองตน

และพีชคณิตเชิงเสน 
                        

EN212104  สนามแมเหล็กไฟฟา                         

EN212800 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟา 1                         

EN212801 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟา 2                         

EN212802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3                         

EN213105  วิธีการคํานวณ                         

EN213106  ระบบควบคุม                         

EN213107  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN214998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา                         

EN214999  โครงการวิศวกรรมไฟฟา                         

EN242200  แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1                         

EN812200  การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล                         

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา                         

EN212200 เครื่องจักรกลไฟฟา 1                         

EN213201 เครื่องจักรกลไฟฟา 2                         

EN213202 ระบบไฟฟากําลัง                         

EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง                         

EN213204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง                         

EN213205 พลังงานหมุนเวียน                         

EN213206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                         

EN213207 การออกแบบระบบไฟฟา                         

EN213803 ปฏบิัติการไฟฟากําลัง                         

EN214208  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา                         

2.3 วิชาฝกงานและสหกิจ                         

EN213796 การฝกงาน                         

EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา                         

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

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN211001 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟา                         

EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของ

วิศวกรรมไฟฟา 
                        

EN213300 ตัวควบคมุตรรกะแบบโปรแกรมได                         

EN213301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา                         

EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน                         

EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล                         

EN213304 ระบบชาญฉลาด                         

EN213305 เเมคคาทรอนิกส                         

EN213306 คุณภาพไฟฟา                         

EN213307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ                         

EN213308 การควบคมุและการทํางานของ

เซลลแสงอาทิตยและกังหันลม 
                        

EN213309 วิศวกรรมแสงสวาง                         

EN213310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย                         

EN213311 การปองกันและรีเลย                         

EN213312 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน

ไฟฟา 
                        

EN213804 ปฏิบัติการกระแสสูงและแรงดันสูง                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN214775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา                         

EN241101 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา                         

EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร                         

EN244305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล                         

EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณ

แมเหล็ก 
                        

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                         

EN512308 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของ

ไหลข้ันแนะนํา 
                        

EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา                         

หมวดวิชาเลือกเสร ี   6-9  หนวยกิต                         



มคอ. 2 

- 92 - 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต

ละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพื้นฐาน

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไข

ปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบั ติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่ เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมี วิจารณญาณที่ดีและริ เร่ิมสรางสรรค  โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

ประกอบการตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดาน ทักษะความสัม พันธระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ

กลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมรวมท้ังใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูใน

สาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

4.4 รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน

กลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการ

แสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการส่ือสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ มี

ความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ. 2 

- 96 - 

นายอํานาจ  สุขศรี 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

จบ 

ปริญญาตรี B.S. (Electrical Engineering) Central Philippine University, 

The Philippine 

2535 

ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering) Universityof Manchester, UK. 2540 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

        การตรวจวัดกระแสไฟฟ าผาโดยโรกอฟสก้ีคอยลบนแผน  PCB Lightning Impulse Current 

Measurement Via PCB Rogowski Coil   ป 2553   

        การรั่วไหลกระแสไฟฟาของลูกถวยแรงดัน 22kV ทดลองแบบหมุนภายใตแรงดัน AC และ Impulse 

An investigation on leakage current effects of 22kV porcelain insulator by using 

highvoltage via a rotaing wheel dip tester ป 2553   

 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยใชการ Oil Free Mag netic Bearing VSD 

Centifugal Chiller ใน ช ว ง เว ล าก าร เดิ น เค รื่ อ ง ทํ าค วาม เย็ น ไม เต็ ม ภ า ร ะ โห ล ด 

Oil Free Mag netic Bearing VSD Centifugal Chiller ป 2557 

 การพัฒนาระบบการผลิตและฐานขอมูลผลิตภัณฑ เพ่ือการประมาณราคาและการวางแผนการผลิต 

บริษัท สงเสริมคูลล่ิงอินดัสตรี้ จํากัด The Development of Production System and 

Product Database for Cost Estimation and Production Planning, and Energy 

auditing of Songserm Cooling Industry Co.,Ltd.  ป 2557 

 โครงการศึกษาศักยภาพการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน  PS2  ป  2559 

 โครงการตนแบบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ ตไฟฟาพลังงาน แสงอาทิตย ดวยระบบเปล่ียนการ

เช่ือมตอระหวางเซลล แสงอาทิ ตย โดยอัตโนมัติ Improvement on Solar Generation 

Efficiency via Automatic Photovoltaic Array Reconfiguration  ป  2560 
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 3.2 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป ) 

Watthanapong Sasimma and Amnart Suksri, Investigation on Surface Degradation of 

Wind Turbine Blades Surface Using Modified Surface Tracking Test as Part of 

Lightning Protection Improvement, ,Advanced Materials Research, Vol.  740 

(2013), pp 704-708, 2013 

Watthanapong Sasimma and Amnart Suksri,  Performance Investigation of Non-

Linear Insulator against Surface Tracking on Wind Turbine Blade Surface, 

Advanced Materials Research, Vol. 911 (2014), pp 190-194, 2014 

Watthanapong Sasimma, Tanakorn Wongwuttanasatian and Amnart Suksri, Non-

linear Insulator Performance of Wind Turbine Blade Surface against Lightning 

Strike, Advanced Material Research, Vol. 2015 (2015),  pp 383-387,  2015 

Nutsopin Nilbunpot and Amnart Suksri, Improvement on Surface Tracking and 

Tensile Stress of Insulator via the used of Aluminium Oxide Filler,  Key 

Engineering Materials,  Vol. Key Engineering Mate (2016),  pp 98-102,  2016 

Tachakun Sarikarin, Amnart Suksri and Tanakorn Wongwuttanasatian, Temperature 

Compensation of Photovoltaic cell using Phase Change Materials,   4 th 

International Conference on Business, Science and Technology (ICBST 2017 ),  

Ho Chi Minh, Vietnam 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 25 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN213206 High Voltage Engineering 

EN214998 Electrical Engineering Pre-Project 

EN214999 Electrical Engineering Project 

EN212800 Electrical Engineering Laboratory I 

EN213309 Illumination Engineering 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 891 

152 898 

Electrical Engineering Graduate Seminar I                                          

Thesis 

152 899 Thesis 
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นายประมินทร อาจฤทธ์ิ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ประเทศไทย 2534 

ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering 

and Electronics) 

The University of Manchester, 

United Kingdom 

2541 

ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering 

and Electronics) 

Salford University, United 

Kingdom 

2547 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ตํารา 

                   - 

 3.2 ผลงานวิจัย 

                  - 

 3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป ) 

 

  1) .  Kittipong Tonmitra, Pramin Artrit, and Khamhyo Photilath,  “ Transient 

Instantaneous Voltage Sag of Distributed Generation Bus in Muangxay Substation, 

Oudomxay Province, Laos” , Applied Mechanics and Materials Trans Tech Publications, 20 

April 2015, Switzerland, Vols 752-753, pp1170-1174, (2015) 

2).  ธัญสิทธิ์ นําเกียรติอนันต, ประมินทร อาจฤทธ์ิ, “การรักษาสมดุลการยืนในหุนยนตเสมือน

มนุษยจากแรงภายนอก”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 38 (EECON-38), 18-20 พย 

2558, จ.อยุธยา, ไทย, pp381-384, (2015) 

3) .  Tanyasit Numkiatanan and Pramin Artrit, “ Noise Rejection Model for a 

Balancing Humanoid Robot”, The 30th Int. Technical Conf. on Circuits/Systems, Computers 

and Communications (ITC-CSCC), July 2015, Seoul, Korea, pp. 61-62, (2015) 

4). Kittipong Tonmitra, Arkom Kaewrawang, Pramin Artrit, and Khamhyo Phothilath, 

“ Analysis the transient momentary voltage sag in power distribution system, Thatluang 
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substation (Laos)”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่37 (EECON-37), 19-21 พฤศจิกายน 

2557, ขอนแกน, ไทย, pp261-264, (2014) 

5). Kittipong Tonmitra, Arkom Kaewrawang, Pramin Artrit, and Khamhyo Phothilath, 

“ Time-Coordination-Based Fault Protection System for Power Distribution Network” , 

Advanced Materials Research, May 2015, vol. 931-932, pp.867-872, (2014) 

6). Kittipong Tonmitra, Arkom Kaewrawang, Pramin Artrit, and Khamhyo Phothilath, 

“Distribution Automation in Case of Tie Bus between Two Feeders at Donekoy Substation 

in Laos”, Advanced Materials Research, May 2014, pp. 873-877, (2014) 

7). เกษม เนื้อแกว, ณัฐพงษ เกตวงษา, พิชัย นิลทะราช, กิตติศักด์ิ แสนประสิทธ์ิ, ประมินทร อาจ

ฤทธ์ิ, “การออกแบบและสรางหุนยนตแขนกลสําหรับสื่อการสอน”, ECTI-Card, 8-10 May 2013, 

นครราชสีมา, ไทย, pp. 153-156, (2013) 

8). Wichian Srichaipanya, Pramin Artlit, and Anucha Sangrung, “Intelligent Systems 

for Quality Control in a Fertilizer Plant” , 3rd International Conference on Intelligent 

Computational Systems, 29-30April 2013, pp.85-91, Singapore, (2013) 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 24 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN213106 Control Systems 

EN213301 Introduction to Robotics 

EN212802 Electrical Engineering Laboratory III 

EN213309 Illumination Engineering 

 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 891 Electrical Engineering Graduate Seminar I                  

152 892 Electrical Engineering Graduate Seminar II                 

152 991  DISSERTATION SEMINAR I 

152 992  DISSERTATION SEMINAR II 

152 993 DISSERTATION SEMINAR III 
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นางสาวปานหทัย บัวศรี  

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2539 

ปริญญาโท M.Sc.(Electrical Engineering) University of Massachusetts, 

Lowell , USA. 

2544 

ปริญญาเอก Ph.D.(Electrical Engineering) University of Massachusetts, 

Lowell,USA. 

2549 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

3.1.1) Chaowish Munyuen, Panhathai Buasri, “A Comprehensive Model of a 6.10 

Switched Reluctance Motor Based on Matlab Environment” , Applied Mechanics and 

Materials,Vol.535(2014),pp.3-7, 2014 

 3.2 บทความทางวิชาการ 5 ปยอนหลัง 

      3.2.1) Krisada Pookongchai, Prasit Nakornrat, Bongkoj Sookananta, Panhathai Buasri, “ 

Air Conditioning Compressor  Air Leak Detection by Image Processing Techniques for 

Industrial Applications, “ Conf. ACMME, pp.03010-1-4,  2015 

     3.2.2) Chaowish Munyuen, Panhathai Buasri, “Battery Capacity of Midsize PHEV for 

Different Driving Schedules”, ECTI 2012, Thailand,1328-1341 

 

5. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 19 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN213202 ELECTRIC POWER SYSTEMS 

EN213204 POWER ELECTRONICS 

EN213310 POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 
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5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา                 

152810 PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY SYSTEMS 

152 991  DISSERTATION SEMINAR I 

152 992  DISSERTATION SEMINAR II 

152 993 DISSERTATION SEMINAR III 
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นายอนุชา แสงรุง  

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

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

จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2536 

ปริญญาโท M.Sc.(Electrical Engineering) Florida Atlantic University, USA. 2545 

ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) Florida Atlantic University, USA. 2551 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

              - 

 3.2 บทความทางวิชาการ 5 ปยอนหลัง 

1) Wichian Srichaipanya, Pramin Artlit, and Anucha Sangrung, “Intelligent Systems 

for Quality Control in a Fertilizer Plant”, 3rd International Conference on Intelligent 

Computational Systems, 29-30April 2013, pp.85-91, Singapore, (2013) 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 19 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN213106 Control Systems 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

152 891 Electrical Engineering Graduate Seminar I                   

     152 892 Electrical Engineering Graduate Seminar II                  
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นายสงวน บุญปญญารักษ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2530 

ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2543 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

 3.1 ผลงานวิจัย 

- 

 3.2 บทความทางวิชาการ 5 ปยอนหลัง 

- 

          3.3 เอกสารประกอบการสอน  

            1) เอกสารประกอบการสอน, สงวน บุญปญญารักษ, 2558 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา 15 ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 

EN213 105  NUMERICAL METHODS 

EN213 300  ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 

 

 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

              - 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 

 

คาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕จึงวางระเบียบวา

ดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

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

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๖เปนตนไป 

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

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมตใิด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือระดับ

รายวิชาปริญญาตรสัีงกัด                                                          

“คณบด”ี  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานท่ีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชา

ใน ห ลัก สู ต ร ระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี ข อ ง

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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“นักศึกษา” หมายความวา นั กศึ กษ าที่ ศึ กษาในหลั ก สูตรระ ดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่ มหาวิทยาลัย ให สภาพการเป น

นักศึกษาแกผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา

ใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการ

รักษาสภาพการเป นนักศึกษาโดยไม

ลงทะเบียน                                                               

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึง ออกเปน ๒ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็

ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕สัปดาห สวนภาค

การศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ

รายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ

๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงานสหกิจศึกษา การฝกภาคสนามท่ีใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ช่ัวโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการ

สอนทางไกลและระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน

สดัสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรบัโดยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ป หรือ๕ป หรือ ๖ป) จะตองเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของ

การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชาน้ันๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เก่ียวของกับ

การรบัเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        

 

หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เป นผู ยินยอมป ฏิบั ติตามระเบี ยบ  คํ าสั่ ง  และประกาศต างๆ ของ

มหาวิทยาลยัและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาข้ึน

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะถือวา

สละสิทธ์ิ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองให

ผูรับรองและผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือใหเรียบรอยกอนนํามา
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ยื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผู

นั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียน

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีที่นักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ

ถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการตอทะเบียน

ครั้งน้ันเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับ

นักศึกษาโดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณี

ตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเง่ือนไขการ

สาํเรจ็การศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 

หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาให

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรยีนแบบไมเตม็เวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙หนวยกิต 

๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอ 

๑๒.๓และขอ ๑๒.๔อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ

อนุมั ติจากคณบดี  ท้ังน้ีไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 



มคอ. 2 

- 111 - 

๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปน

รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 

๓๗.๓แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ถึงเกณฑ ที่สาํเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปน

โมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

๑๓.๑ นักศึกษาท่ีได R ตามหมวดท่ี ๗จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าทันทีท่ีมีการเปด

สอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลวแตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีจะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะ

เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึง

เกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ ตองนําไป

คิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชาน้ันในภาคการศึกษา

นั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตร

กําหนดรายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการ

ถอนตามนัยน้ี นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๑แตไมเกินหนึ่งในสองของ

ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอนน้ันจะได  W แต

จะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ที่สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๒รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ F 

และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลวจํานวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ

๑๒.๔และขอ ๑๒.๕แหงระเบียบนี้ 

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน 

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี 

๔และหมวดท่ี ๕แหงระเบียบนี้ 

ขอ ๑๙ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไวตาม

หลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นบัหนวย

กิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าเพ่ือจะ

นับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชา

นั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุ

คําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา 
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หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย               คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)   ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    ๑.๕ 

 D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐ 

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P R  S  T  U 

และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

 ตัวอักษร                               ความหมาย 

 I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

 R                      ซํ้าช้ัน (Repeat) 

 S                      พอใจ (Satisfactory) 

 T                      รับโอน (Transfer) 

 U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

 W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณี ท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือที่ปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังน้ี 

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

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
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๒๔.๑.๓ เปล่ียนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑๒๔.๑.๒และ ๒๔.๑.๓แลวยังใชไดใน

กรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตาม

ระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม

ปฏิบัตติามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒ 

(๓) เปล่ียนจาก  I  กรณี นักศึกษาไม เขาสอบ หรือไมปฏิบั ติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้น

สงักัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี

ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปน้ี 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเง่ือนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุ

จําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดเมื่อไดรับ

อนุมัติใหได I แลว ใหคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้

ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปล่ียนเปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้น

สังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ

ลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีท่ีรายวิชาน้ันเปนรายวิชาท่ีเปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ภาค

การศึกษา ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตองประเมินผล

เปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑท่ีคณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู สําหรับ

รายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ  ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนคร้ังสุดทายแลว ถือ

วาการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระทําเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average =Cumulative 

G.P.A.)ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิ

ตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวย

จํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ ไดคือระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหต้ังหารถึงทศนิยม ๔ตําแหนงและใหปดเศษ

เฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ข้ึนไป ต้ังแตตําแหนงที่ ๔เพื่อใหเหลือทศนิยม 

๒ตาํแหนง 

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 ผลของการสอบอาจนาํไปใช

พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนคร้ัง เวลา และวิธีการสอบ

ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนใน  ภาคการศึกษานั้นหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจําภาคให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธ์ิไดรับปริญญาสาขาใด

สาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ให

เปนไปตาม ท่ีคณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา

นั้นๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ีได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๓๐-๕๙หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๖๐หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศกึษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 
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๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาท่ี

คณะกําหนดไมต่ํากวา ๒.๐๐หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไม อยู ระหว างการถูกสอบสวนทางวินั ยนั กศึกษาอย างรายแรงตามขอบั งคับ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตรครบ

ตามเกณฑท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับอนปุริญญา ท้ังนี้การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนปุริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม

หลักเกณฑ ดังนี ้

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควร

ไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติ

ตามขอ ๒๙ แหงระเบียบน้ีทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับย้ัง หรือชะลอการเสนอ

ช่ือเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมท้ังไมอยูใน

ระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอช่ือผูสมควร

ไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตาม

ขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๒.๐๐แตไมต่ํากวา ๑.๗๕หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมี

หนวยกิตท่ีไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  
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๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐วัน นับแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไมนับ

เวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลว

ทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรับการยกเวนรายวิชาเวนแตเปนการยกเวนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ท้ังน้ี

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมตํ่ากวา ๓.๖๐กรณีท่ีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

เทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี ๔ หากยังเทากันใหพิจารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ

หลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต ๓.๒๕ถึง 

๓.๕๙ 

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 

๓๑.๑และขอ ๓๑.๒ในระเบียบน้ี  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแลวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ขอ ๒๙และขอ ๓๐แหงระเบียบน้ี ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยได

อนุมัตปิริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลน้ัน 
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ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึงผูใด

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศึกษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีที่ สําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขา

ศึกษาและใหคณะที่จะรับเขาศึกษาเปนผู พิจารณารับโอนทั้งน้ีคณะอาจกําหนดวิธีการ 

หลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ภาค

การศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต ๒.๐๐ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ไมนอยกวา ๖สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขา

รับการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

๓๔.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสอง

เทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน

เดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย

จะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะของคณะท่ีกําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิต

สะสม ไมนอยกวา ๓๐หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะตองย่ืน

เอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖สัปดาห  

คณะท่ีนักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะและ

วิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดท้ังหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายจะตองเรียนไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวน

หนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน

หลักสตูรใหมท่ียายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปล่ียนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละ

คณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ประเภท ดงันี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ของเวลา

เรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการสอบให

เปนไปตามขอ ๒๗แหงระเบียบนี้  และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง

ตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณี ท่ี

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองไดย่ืนใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ี

คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจํา

ภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให

อยูในดุลยพินิจของคณบด ี

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เวนแต

กรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งป

การศกึษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ือ

รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ

แสดงวา ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีท่ี

นักศึกษาสังกัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจให

ผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป

ฝกปฏิบัตงิานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 
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๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนมุติัลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศกึษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณ สมบั ติการเข าเป นนั กศึ กษาของมหาวิทยาลัยขอนแก น ตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนมุัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพ

นักศึกษาเวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพน

สภาพนักศึกษาในวันท่ีอนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน

แตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน

หลักสตูร ท้ังน้ีใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือช่ือผูปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จตอ

มหาวิทยาลยัตามขอ ๑๐.๓แหงระเบียบนี้ 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคนืสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ขอ ๓๘.๗ ขอ๓๘.๘และขอ ๓๘.๑๓หรอื 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตก

ออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

 



มคอ. 2 

- 123 - 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาท่ีกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบน้ี ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไวในขอ ๔๑แหง

ระเบียบน้ี และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาท่ีเปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน ทุจริตใน

การสอบและกรณีท่ีเปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ยอนหลังตามลาํดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเม่ือมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริง

ตางๆ รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกข้ันหนึ่ง 

โดยใหโอกาสนักศึกษาไดช้ีแจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕วัน หลังจากวันสุดทาย

ของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูนั้น

สังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบน้ี หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐อาจ

อุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังน้ี 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

ลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
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กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปน

ที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕วัน 

     

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในช้ันคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังน้ี 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แกตัว การข้ึนช้ันเรียน การเรียนซํ้าช้ัน การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา ๒๕๕๖ให

ใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘และประกาศหรือ

แนวปฏิบัติที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

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

ระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766/2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

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

 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน

สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ัน ๆ และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของ

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพ่ือเปน

การปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 15 ท่ีกําหนดใหมีการเทียบโอนผล

การเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยและเพ่ือปริวรรตใหเปนไปตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.

2545 ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมา

จาย 

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

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

โดยความเห็นชอบของที่ ป ระชุมคณ บดี ในคราวประชุมค ร้ัง ท่ี  7 /2549 เม่ือ วัน ท่ี  14 มิถุนายน  2549 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดงัน้ี 

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

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคบัต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทยีบโอนรายวิชา   

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

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันท่ี 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ 

ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ

พั ฒ น า วิ ช า ก า ร )  ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส ภ า

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรและ

เปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ .5. นักศึกษา ผู มี สิทธิขอ เที ยบ โอนรายวิชาตองเป น นักศึกษาที่ สอบ คัดเลือกเข าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอื่น

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายรบัรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองยื่นคํารอง 

ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และ

สามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษา

สังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระ

กอบการพิจารณาดวย ยกเวน ผูขอเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนขอเทียบ

โอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียน

เทาน้ัน 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ของ

นักศึกษ าให แล ว เส ร็จภ าย ใน 20 วัน นับถัดจาก วันสุ ดท ายของกําหนดวัน ย่ืน 

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และข้ันตอนการตรวจสอบ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ 

ตามกฎหมายรบัรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่

ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร C 

หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ เปนไปตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 
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7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในส่ี

ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิช าหรือก ลุ ม รายวิ ช าที่ ได รับ อ นุ มั ติ ให เที ยบ โอน ได จ ากต า ง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาที่เหลืออยู 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได 

ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู 

ตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดขึ้นและจัดทําเปนประกาศ ซึ่ง

ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ี 

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนน้ัน

สังกัด เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 เพ่ือ

พิ จ า รณ าก ารรั บ เที ย บ โอ น  ทั้ ง น้ี ให เป น ไป ต าม เกณ ฑ  ข อ  7.1  

หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณี ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ ไดรับอนุมัติให เทียบโอนรายวิชาไดแลวน้ัน 

ใหสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

           นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได ทั้งน้ีจํานวนหนวยกิต 

ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศ

น้ี การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 

(รองศาสตราจารยกุลธิดาทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

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

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ซึ่งกันและกัน 

 ดังนั้นเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

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

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียบเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

             มหาวิทยาลยัและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



มคอ. 2 

- 132 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 7 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1072/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพจิารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพ่ือใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ 

ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของ

นักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แห งพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

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

ปฏิบัตกิารอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศกึษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ ถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง ก าร ท่ี นั ก ศึ กษ า ถู กสั่ งล งท าท าง

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริต

ใน การสอบ  คั ดล อกผ ลงาน ท าง

วิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข
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ของรายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลา

สอบซ้ําซอนกัน เปนตน 

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

มหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ อักษร 

เพ่ือขอให พิจารณ าทบทวนคํ าสั่ ง

ลงโทษ เน่ืองจากเห็นวาไมไดรับความ

เปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ ง

ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธิ์อุทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยคําสั่ง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผูอุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรอืท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรท่ีอธิการบดมีอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุมพิจารณาอุทธรณ จากผล

การสอบขอเท็จจริงเบื้องตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม

เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศน้ีได ทั้งนี้ครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา  

การปฏิบัติตามประกาศนี้ และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 

 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 8 

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และหลักเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

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

สิ้นภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิ้นปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

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

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีผลตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมผีลตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

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

ตัวบงช้ีที่ตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

เกณฑประเมิน:หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลการดําเนินการ

บรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงชี้ที่มีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ

และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 9 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

1. คุณธรรมจริยธรรม มีการตี ความคุณ ธรรมจริยธรรมที่

หลากหลาย เชน การที่นักศึกษายอมทํา

ในสิ่งที่เราคิดวาดี เพ่ือใหไดคะแนนตาม

ระบบประเมิน จะถือ ว านักศึกษามี

คุณธรรมไดหรือไม 

ใหอาจารยผู รับผิดชอบรายวิชา

ปรับปรุงจุดมุงหมายรายวิชาของ

หลักสูตรในหัวขอน้ีใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติของรายวิชา หากเห็นวา

ไมใชเปาหมายของรายวิชาขอใหนํา

ออก และแจงผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อดําเนินการตอไป 

2. ความรู ไมมี ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา นักศึกษาขาดความรูรอบตัว จึงทําใหไม

สามารถเชื่อมโยงความรูจากรายวิชาตาง 

ๆ เขาดวยกันไดดวยตนเอง ในขณะที่แต

ละรายวิชาก็ไม มีเวลามากพอที่จะจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญหาอัน

เปนเรื่องระดับนามธรรมได 

สงเสริมการคนควาความรูรอบตัว 

แน ะ นํ า ให บ า งราย วิ ช า มี ก า ร

มอบหมายงานท่ีจะตองคนควา

ค ว า ม รู จ า ก ส าข า ต า ง  ๆ  ม า

เชื่ อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม รู ส า ข า

วิศวกรรมไฟฟา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีหลายรายวิชาท่ีอาจารยผูสอนรายงาน

วา นักศกึษามีพฤติกรรมการลอกงาน จา

กากรสัมภาษณนักศึกษาทําใหทราบวา

นักศึกษามีความเขาใจวา เร่ืองการลอก

งานเปนเรื่องธรรมดา 

ประชุมหารืออาจารย ผูสอนเพื่อ

หาทางรับมือกับปญหาน้ีใหเปนไป

ใน แ น ว ท า ง เดี ย ว กั น  คื อ  ส ง

สัญญาณใหนักศึกษาทราบชัดเจน

วาเร่ืองน้ียอมรบัไมได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นักศึกษาจํานวนหน่ึงขาดทักษะการจับ

ใจความสําคัญจากการสื่อสาร ไมวาจะ

เปนจากการอานหรือการฟง ทําใหเกิด

ปญหาทั้งในการเรียนรูดวยตนเอง และ

การประเมินผล (เพราะอานขอสอบแลว

ไมเขาใจ ทําใหตอบผิด ไมตรงคําถาม) 

หลักสูตรไมสามารถสอนทักษะน้ีได

ในระดับอุดมศึกษา สิ่งท่ีหลักสูตร

พอจะทําไดมีเพียงการปรบัปรุงการ

รับเขานักศึกษาใหดขีึ้น ซึ่งสามารถ

ทําได 3 แนวทางประสานกันคือ 

1) ลดจํานวนรบันักศึกษา เพ่ือลด

จํานวนนักศึกษาที่ไมพรอมเรียน 

2) พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

3) ประชาสัมพันหลักสูตรเพ่ือดึงดูด

นักศึกษาที่มีความพรอมที่จะ

เรียนได 
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ตารางสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1. หลักสูตร 3.93 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.96 

3. อาจารยผูสอน 4.08 

4. การบริหารส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนานักศึกษา 

3.40 

5. การจัดการเรียนการสอน 3.80 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 3.78 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 4.05 

8. การบริการนักศึกษา 3.76 

คะแนนเฉลี่ยของทุกประเด็น 3.85 

 

 

ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

คําถาม คะแนน

เฉลี่ย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.12 

(2)มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.96 

(3)มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 4.00 

(4)รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.72 

(5)รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 3.93 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1)หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.96 

(2)กระบวนการคดัเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.96 

คะแนนเฉลี่ย 3.96 
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คําถาม คะแนน

เฉลี่ย 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.32 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 3.96 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 3.96 

(4) อาจารยใหคําปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 3.92 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.24 

คะแนนเฉลี่ย 4.08 

4. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.48 

(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม ทันสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.32 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.68 

(4) มีพื้นที่สําหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสอืที่เหมาะสม เอื้อตอการเรยีนรู และเพียงพอ

กับนักศึกษา 

3.12 

คะแนนเฉลี่ย 3.40 

5. การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 

ทักษะดานสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะดานการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

3.56 

(2) มีการใชสื่อและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.84 

(3) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร และ/

หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.88 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากลและการส่ือสาร 3.56 

(5) มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 4.12 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 3.80 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอน 3.80 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมปีระสิทธิภาพ 3.76 

คะแนนเฉลี่ย 3.78 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

4.28 
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คําถาม คะแนน

เฉลี่ย 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา ท้ังในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน 

4.28 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรใน

การคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม 

4.24 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.84 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

3.96 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.92 

(7) มีความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 4.00 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง ภาคภูมิใจใน

ทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

3.92 

(9) มีทศันคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.04 

คะแนนเฉลี่ย 4.05 

8. การบริการนักศึกษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.80 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.60 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 3.88 

คะแนนเฉลี่ย 3.76 

คะแนนเฉล่ียของทุกขอคําถาม 3.85 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 10 

 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) กับ หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1.จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แผนการศึกษาปกติ  146 หนวยกิต 

1.จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แผนการศึกษาปกติ  143หนวยกิต 

 

- จํานวนหนวยกิตนอยลง 

2. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

- กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 12 

- กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ 6 

- กลุมวชิาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 

- กลุมวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา 3 

- กลุมวชิาความรอบรูและการปรับตัวในยคุโลกาภิวัฒน 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 

ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร 

ฝกงาน สหกิจ ฝกงาน สหกิจ 

- กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพวิศวกรรมศาสตร 34 34 34 34 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวศิวกรรมไฟฟา 36 33 36 33 

- กลุมวชิาชีพ 28 28 25 25 

- กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 12 9 15 12 

- กลุมวชิาฝกงานและสหกิจศึกษา 0 6 0 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 

 

 

 

2. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

1.1) กลุมวิชาภาษา 12 

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
107 

ฝกงาน สหกิจ 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 37 37 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 67 

2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวศิวกรรมไฟฟา 33 33 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 28 31 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1 วิชาฝกงาน       (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2 วชิาสหกิจศึกษา - 6 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
 

 

- ยกเลิกแผนการศึกษาไฟฟา

สื่อสาร 

 

 

 

 

- เปลี่ยนแปลงหนวยกิตหมวด

วิชาเฉพาะ  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               30 หนวยกิต 3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30 หนวยกิต  

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

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

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

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

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

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

(2) กลุมวิชาวิทย-คณิต                                                               6 หนวยกิต (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร12หนวยกิต - ปรับเปล่ียนชื่อกลุมวชิา 

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)    - ปรับเปล่ียนรหัสวิชา/ชื่อวชิา/

คําอธิบายรายวิชา เปน 000 

175/ยายไปกลุมคณิต-วิทย 

195 111 การส่ือสารดวยแบบ  3(2-3-5)    - ปรับเปล่ียนรหัสวิชา/ชื่อวชิา/

คําอธิบายรายวิชา เปน EN001 

202และยายไปหมวดวิชา

เฉพาะ 

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

คณิต 

   000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

   EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู                       3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัสวิชา/หนวย

กิต จาก190 110ยายมาจาก

กลุมมนุษย-สังคม 

 



มคอ. 2 

- 146 - 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

   EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัสวิชา/หนวย

กิต จาก190 410 ยายมาจาก

กลุมมนุษย-สังคม 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                   6 หนวยกิต (3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร6 หนวยกิต - ปรับเปลี่ยนชื่อกลุมวิชา  

   000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและแกปญหา  3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา เดิม 

000168 ยายมาจากกลุมวิทย-

คณิต  

   EN002101 การบมเพาะจิตวญิญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

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

190 110  การพัฒนาทักษะการเรียนรู                    2(2-0-4)    - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา/หนวย

กิต เปน EN001 100ยายไป

กลุมมนุษย-สังคม 
190 410 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

1(1-0-2)    - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา/หนวย

กิต เปน EN003 102ยายกลุม

มนุษย-สังคม 

(4) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                   3 หนวยกิต    - ตัดกลุม 

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

(5) กลุมวิชาวิทย-คณติ                                                           3 หนวยกิต    - ตัดกลุม 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)    - ยายไปกลุมคณิต-วิทย 
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4. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                  110 หนวยกิต 4. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  107 หนวยกิต - ปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยกิต 

    กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร                                      34หนวยกิต 4.1 กลุมวิชาพื้นฐาน        37หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา /

คําอธิบาย 

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) EN001201 การฝกปฏบัิติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส/คําอธิบาย/

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

   EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) - ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/คําอธิบาย

รายวิชาจาก 195 111 และ

ยายมาจากหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  

 198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส/คําอธิบาย

รายวิชา  

194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัส 

312 105 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) - ปรับเปลี่ยนรหัส ปรับปรุง

ชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

314 126 แคลคูลัสทางวศิวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

314 127 แคลคูลัสทางวศิวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

314 226 แคลคูลัสทางวศิวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

314 232 สมการเชิงอนุพันธทางวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

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

315 181 การปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) SC501003 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

315 182 การปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) SC501004 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

 4.2 กลุมวิชาบังคับ                                         64 หรือ 67 หนวยกิต - ปรับปรุงกลุมตาม มคอ. 1 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา                                            36 หนวยกิต 1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา33หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต 

192 202 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) EN211100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 203 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN212102 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมประยุกต 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส /ชื่อวิชา/

คําอธิบายรายวิชา  

192204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN212103 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบ้ืองตนและพีชคณิตเชงิ

เสน 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ช่ือวิชา/

คําอธิบายรายวิชา 

192 205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 211 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 241 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ช่ือวิชา/

คําอธิบายรายวิชา 

192 242 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 251 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-1) EN212800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส/ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

192 252 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-1) EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส/ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

192 301 สัญญาณและระบบเวลาไมตอเน่ือง 3(3-0-6) EN213107 การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ชื่อวิชา 

192 302 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6) EN213105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ช่ือวิชา 

192 311 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) EN213106 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส 
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192 351 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-1) EN212802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสและชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

192 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-1)    เปลี่ยนรหัสเปน EN214998/

ยายไปวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 

192 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3)    เปลี่ยนรหัสเปน EN214999/

ยายไปวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 

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

กลุมวิชาชพี                                                                        25-28 หนวยกิต 2) วิชาชพีวิศวกรรมไฟฟา                                 28 หรือ 31หนวยกิต เพ่ิมหนวยกิต 

กลุมวิชาชพีวิศวกรรมไฟฟากําลัง   

192 221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) EN212200 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 321 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) EN213201 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 322 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) EN213202 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัส 

192 323 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 324 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) EN213204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) - ปรบัเปลี่ยนรหัส/คําอธิบาย

รายวิชา  

   EN213205 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

192 352 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-1) EN213803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส/ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

192 422 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) EN213206 วศิวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 423 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) EN213207 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 
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   EN214208 การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา  3(3-0-6) -  ปรับเปลี่ยนรหัสจาก 192 

421 /ชื่อวิชา/ยายมาจากกลุม

วิชาเลือก 

192 424 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6)    - ปรับเปล่ียนรหัสเปน EN213 

311 /ยายไปกลุมวิชาเลือก 

192 425 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6)    - ปรับเปล่ียนรหัสเปน EN213 

310 และยายไปกลุมวิชาเลือก 

กลุมวิชาชพีวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  - ยกเลิกกลุมวิชา 

192 231 ระบบสื่อสาร 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 331 โครงขายการส่ือสารและสายสง 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 332 การส่ือสารเชิงดิจิทัล 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 334 การแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 353 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1(0-3-2)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 431 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 432 การส่ือสารเชิงแสง 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 433 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 434 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

   EN214998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสจาก 192 498/

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง/ยายมา

จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟา 
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   EN214999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) - ปรับเปลี่ยนรหัสจาก 192 

499 /ยายมาจากวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 

กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 3) วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา             1 หรือ 6 หนวยกิต  

192 399  การฝกงาน 0 EN213796 การฝกงาน 1(0-3-1) - ปรับเปลี่ยนรหัส /จํานวนหนวยกิต/

ชม.ปฏิบัติ/ชม.ศึกษาตัวตนเอง 

192 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 EN214785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 ปรับเปลี่ยนรหัส 

กลุมวิชาชพีเลือกเรียน                                                                12 หนวยกิต 4.3 กลุมวิชาเลือก3 หรือ 6 หนวยกิต - ปรับเปลี่ยนชื่อ/จํานวนหนวย

กิต 

กลุมวิชาท่ัวไปวิศวกรรมไฟฟา  ตัดออก 

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส/เน้ือหา 

192 303 การประมวลภาพ 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 401 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

กลุมวิชาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม  ตดัออก 

192 312 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-5) EN213300 ตัวควบคมุตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส/ชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

192 313 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา 3(2-3-5) EN213301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส /ช่ัวโมง

บรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัต/ิชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

192 314 การโปรแกรมกราฟฟคสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(2-3-5)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 411 ระบบควบคมุแบบเชิงเสน 3(3-0-6) EN213302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

192 412 ระบบควบคมุดิจิทัล 3(3-0-6) EN213303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัส 



มคอ. 2 

- 152 - 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

192 413 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-5) EN213304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส/ชั่วโมงศึกษา

ดวยตสเอง 

   EN213305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN213306 คุณภาพไฟฟา 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN213307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN213308 การควบคุมและการทํางานของเซลลแสงอาทิตย

และกังหันลม 

3(2-3-6) - รายวิชาเปดใหม 

กลุมวิชาไฟฟากําลัง  ตัดออก 

192 325 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) EN213309 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

   EN213310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย  - ปรับเปล่ียนรหัสจาก 192 

425/ยายมาจากวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟา 

   EN213311 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสจาก 192 

424/ยายมาจากวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟา 

192 421 การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6)    - ปรับเปลี่ยนรหัสเปน EN214 

208 และยายไปวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟา 

192 426 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) EN213312 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

กลุมวิชาไฟฟาส่ือสาร    ตัดออก 

192 333 วิศวกรรมสวนศาสตร 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 335 การบันทึกทางแมเหล็กเบ้ืองตน 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 
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192 336 เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟเบ้ืองตน 3(3-0-6) EN244305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ช่ือวิชา  

192 337 สภาวะแมเหล็กและวัสดุแมเหล็กเบ้ืองตน 3(3-0-6) EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส/ช่ือวิชา 

192 338 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 435 ความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 436 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส  ตัดออก 

192 345 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา   3(3-0-6) EN241101 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา   3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส 

   EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

192 140 โลกอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 341 อิเล็กทรอนิกสประยุกต 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 342 วงจรรวมแบบเชิงเสน 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 343 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 344 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 441 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 442 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 443 เทคนิคการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 444 การเขียนโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบฝงตัว 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 445 การออกแบบวงจรรวมซีมอสแบบแอนนาลอก 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 446 ชุดเครื่องมือทางการแพทย 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 447 เทคโนโลยีวงจรรวม 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 448 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 
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กลุมวิชาปฏิบัติการเลือกเรียน  ตัดออก 

192 361 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 1(0-3-1)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 461 ปฏิบัติการการประมวลสัญญาณดิจิทัล 1(0-3-1)    - ยกเลิกรายวิชา 

192 462 ปฏิบัติการกระแสสูงและแรงดันสูง 1(0-3-1) EN213804 ปฏิบัติการกระแสสูงและแรงดันสูง 1(0-3-2) - ปรับเปลี่ยนรหัส และชั่วโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

   EN212002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) -  รายวิชาใหม 

กลุมวิชาหัวขอพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟา โครงการ ฝกงาน และสหกิจศึกษา   ตัดออก 

192 494 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) EN214775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

กลุมวิชาชพีเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอ่ืน  ตัดออก 

194 311 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

194 321 ทักษะการประกอบการสําหรับวิศวกร     - ยกเลิกรายวิชา 

195 260 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลข้ันแนะนํา 3(3-0-6) EN512308 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลข้ันแนะนํา 3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัส 

   EN003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

5. รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสร ี                                                    6-9หนวยกิต 5. รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสร ี                                     6-9 หนวยกิต คงเดิม 

นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

รายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ิมเติมภายหลังโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกิน

จากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 ให นัก ศึกษาลงทะเบียน เรี ยนรายวิชาเลือกเสรีที่ เป ดสอนใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่นหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากที่กําหนไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 11 

 

สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตรแบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ ๓.๘) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

1. กลุมวิชาพื้นฐาน               จํานวน 37 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN001200 สถิตยศาสตร x x       

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม    x  x   

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม x        

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร x     x   

EN002204 วัสดุวิศวกรรม x x x x x x   

SC201005 เคมีทั่วไป    x     

SC201006    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    x     

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 x        

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 x        

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 x        

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร x        

SC501003    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  x x      

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2    x  x   

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  x x      

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    x  x   

 

2. กลุมวิชาบังคับ 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 33 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา(ไฟฟากําลัง) 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

EN211100 วงจรไฟฟา x x x x x x x  

EN212101 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา x x x x x x x  

EN212102 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมประยุกต x x  x x x x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN212103

  

ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบ้ืองตนและพีชคณิตเชิง

เสน 

x x  x x x   

EN212104 สนามแมเหล็กไฟฟา x x x x x x x  

EN212800 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟา 1 x x  x x x x  

EN212801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 x x  x x x x  

EN213105 วิธีการคาํนวณ x x x x x x   

EN213106 ระบบควบคมุ x x x x x x x  

EN213107 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล x x  x x x x  

EN212802 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟา 3 x x  x x x x  

EN214998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x  

EN214999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x  

EN242200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1 x x  x x x x  

EN812200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  x x  x x x x  

 

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาจํานวน 28 หรือ 31  หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

EN213205 พลังงานหมุนเวียน x x x x x x x  

3. กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

EN212200 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 x x x x x x x  

EN213201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 x x x x x x x  

EN213204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง x x x x x x x  

EN214208 การขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา x x x x x x x  

4. กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมแรงสูง และมาตรฐานการติดต้ังทางฟา  

EN213202 ระบบไฟฟากําลัง x x x x x x x x 

EN213203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลงั x x x x x x x x 

EN213206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง x  x x x x x  

EN213207 การออกแบบระบบไฟฟา x  x x x x x  

EN213803 ปฏิบัตกิารไฟฟากําลัง x  x x x x x x 

 



มคอ. 2 

- 158 - 

3. กลุมวิชาเลือก       จํานวน 3-6 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x  

EN212002 ปฏิบัตกิารหลักมลูของวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x  

EN214775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา x x  x x x x  

EN241101 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา  x x  x x x   

EN242202 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร x x  x x x   

EN244305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล x   x x x   

EN244306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหลก็ x   x x x   

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม x x  x x x x  

EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา  x       

2. กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

EN213300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได x x x x x x x  

EN213301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนํา x x x x x x x  

EN213302 ระบบควบคมุแบบเชิงเสน x x x x x x x  

EN213304 ระบบชาญฉลาด x x x  x x x  

EN213305 แมคคาทรอนิกส x x x x x x x  

EN213306 คุณภาพไฟฟา x    x x x  

EN213307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ x x x x x x x  

EN213308 การควบคุมและการทํางานของเซลลแสงอาทิตย

และกังหันลม 

x x x x x x x  

3. กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

EN512308 อุณหพลศาสตรและกลศาสตของไหลข้ันแนะนํา x x x x x x x  

4. กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมแรงสูง และมาตรฐานการติดต้ังทางฟา  

EN213309 วิศวกรรมแสงสวาง x  x x x x x x 

EN213310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย x x x x x x x x 

EN213311 การปองกันและรีเลย x x x x x x x  

EN213312 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา x x x x x x x x 

EN213804 ปฏิบัตกิารกระแสสูงและแรงดันสูง x x  x x x   
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เอกสารแนบทายหมายเลข 12 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและสิ่งเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรใน

รายงานฉบับนี้แสดงไวตามกรอบท่ีกําหนดในรายละเอียดของมคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่งจากการสํารวจหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ

พบวามีจํานวนหลักสูตรทั่วประเทศไมนอยกวา ๔๐๐ หลักสูตรอีกทั้งช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชายอยที่ เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะที่หลากหลายท้ังท่ีหลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกันอยางไรก็ตามชื่อสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตองและมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบันดังน้ันในรายงานฉบับนี้

จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดับสาขาวิชา (ขอ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศรวมทั้งขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆท่ีเก่ียวของรวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศทั้งในรูปแบบของการประชุมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงความคิดเห็นผาน

เว็บ  http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑  ช่ือสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 

(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือวิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรม

อัตโนมัติ 

(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗) วิศวกรรมโยธา 

(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙) วิศวกรรมเคมี 

(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
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(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

๒  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

 

หมายเหตุ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรจะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก  

สวนช่ือปริญญาและช่ือท่ีแสดงสาขาวิชาอาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ันทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓  ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตรเปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใชมีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของทั้ งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคมจึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบันการจําแนกสาขาวิชายอยใน

สาขาวิศวกรรมศาสตรข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตรไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

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

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

Education(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศรวมกับการระดมความรูและประสบการณของ
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บุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆและจากสภาวิศวกรประกอบกับความตองการ

ของสังคมและพ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมพ่ึงพาตนเองและลด

การนําเขาเทคโนโลยีดังนั้นนอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติซ่ึง

เปนองคความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลวสาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุก

สาขาวิชายังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพโดยอาจจําแนก

เปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกตคอมพิวเตอรและการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องค ค วาม รู ท่ี เ ก่ี ยว เนื่ อ งกั บ ค ณิ ต ศาส ต ร ป ระ ยุกต ค อม พิ ว เตอ ร แล ะก ารจํ าล อ ง

(AppliedMathematics, Computer and Simulations) หมายถึงเนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆใน

รูปแบบของสมการคณิตศาสตรการจําลองระบบการออกแบบและวิเคราะหระบบจําลองระบบปอนกลับและ

การประมวลผลบนคอมพิวเตอรเปนตน 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึงเน้ือหาความรูท่ีอยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆที่กระทํากับระบบเชิงกลรวมทั้งการวิเคราะหการเคลื่อนท่ี

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆท่ีมากระทํา 
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องคความ รูที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ อุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

andFluid Mechanics) ห ม าย ถึ ง เนื้ อห าความ รู ท่ี อ ยู บ น ค วาม รู พ้ื น ฐาน ขอ งลั ก ษ ณ ะ เฉพ าะ

(characteristics)และกระบวนการของของไหลหลักการพลศาสตรของของไหลการเคลื่อนท่ีของความรอน

ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเน่ืองท้ังหมด 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึงเนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสารการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและการเกิดปฏิกิริยาของสสาร

การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆรวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทาง

พลังงาน (Energy) หมายถึงเนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน

กระบวนการผลิตการขนสงเปนตนรวมถึงกลไกหรือหลักการการเปล่ียนรูปของพลังงานและรวมท้ังเน้ือหาท่ี

เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง

เนื้อหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชนวงจรและระบบไฟฟาอุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกสคลื่นแมเหล็กไฟฟาสัญญาณเปนตนรวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม

เศรษฐศาสตรโลจิสติกสรวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องค ค วาม รู ท่ี เ ก่ี ย ว เนื่ อ งท างชี ว วิท ยาสุ ข ภ าพ แล ะสิ่ งแวดล อม  (Biology Health 

andEnvironment) หมายถึงเนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยาสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

 

รูปท่ี ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตรโดยทุกสาขาวิชาตองมีองคความรู

พ้ืนฐานท่ีเปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติเชนฟสิกสเคมี (แสดงดวยกรอบเสนทึบใน

รูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตรจะประกอบดวยองคความรูตางๆดังที่กลาวไว

แลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปที่ ๓.๑) โดยมี

สัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชาทั้ งนี้ เนื่องจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็วการกําหนดสัดสวนที่แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึง

มิอาจกระทําไดการออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลาน้ันซึ่ง

อาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันมีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปดังนั้น

การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัยสอดคลองกับความตองการสังคมจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเปน

ปจจุบันประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 

 

 



มคอ. 2 

- 164 - 

 

 

 

 

 

 

 

                    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑)  สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลกัษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ

ตามตัวอยางท่ีปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ใน

การออกแบบหลักสูตรไดโดยใหใชเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนท่ี

เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาท่ีมิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีสามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบ้ืองตนไดโดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญสวน

รายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญสามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของได

ในอนาคต 

 

๔  คณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรูจักกาลเทศะและทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอ

ตนเองวิชาชีพและตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต

และเสียสละ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกตคอมพิวเตอรและการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

(เชนฟสิกสเคมี) 

 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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(๒) มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ืองสามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไปเพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปนทําเปนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะสามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและใชภาษาไทยภาษาตางประเทศและศัพททางเทคนิค

ในการติดตอสื่อสารรวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕  มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคประกอบดวย 

๕.๑  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ

ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของและการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
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(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 

๕.๓  ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(๒) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน

ตอการเปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 

๕.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑ ) สามารถสื่ อส าร กับกลุ ม คนที่ ห ลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภ าษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาทหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน

กลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 

 

๕.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
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(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖  องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗  โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชาเฉพาะหมวดเลือกเสรีและ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะเนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเน้ือหาท่ีหลากหลายทั้งดาน

ทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรมสูการนําไปใชงานจึงกําหนดเปนกลุมยอยดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐานหมายถึงวิชาท่ีเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตร

เชนกลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและกลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดานหมายถึงวิชาท่ีครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชนกลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมและกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนามซึ่งอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ

หรือสหกิจศึกษาโดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรท่ีตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘  เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขาโดยแตละสาขาวิชาอาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทางดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอยเชนไฟฟากําลังไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกสระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติโดยกลุมความรูในสวนน้ีเกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟามิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลักเสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆเขาดวยกันทั้ งที่ ในความเปนจริงแลวศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆมีการพัฒนาข้ึนใน

ภายหลังนอกจากนี้หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอยบาง

แขนง(ดูขอ๘.๒ถึง๘.๕)เขาไวดวยกันก็ไดโดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไปตามลักษณะ

ของสาระความรูที่บูรณาการ 

 

๘.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดเครื่องมือวัดและวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, Instrument 

and Control System) 

๓ ) กลุ มความรูด านการแปลงรูปพลังงานและการขับเค ล่ือน  (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลังวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

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

 

๘.๓  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔ ) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

๕ ) กลุ ม ความรูด าน ระบบไฟฟ าสื่ อสารและเค รือข าย  (Communication Systems and 

Networking) 

 

๘.๔  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
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๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 

๘.๕  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคมุ/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

 

๘.๖  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 

๘.๗  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสด ุ(Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพีและชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสาํรวจและการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 

๘.๘  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕ ) กลุ มความ รูด านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

 

๘.๙  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
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๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 

๘.๑๐  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔ ) กลุ ม ค วาม รู ด าน ระบ บและการ จัดการสิ่ งแ วด ล อม  (Environmental System and 

Management) 

 

๘.๑๑  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

 

๘.๑๒  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

๘.๑๓  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรประกอบดวย 

 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 
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๘.๑๔  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสรมิของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 

๘.๑๕  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

๔ ) ก ลุ มความรูด านการบู รณ าการ วิธีการทางวิศวกรรม วัส ดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

 

๘.๑๖  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 

๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

 

๘.๑๗  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๙.๑  กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของ

แตละวิชาโดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใช

ในการทํางานกระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผลพยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎี

กับส่ิงตางๆในธรรมชาติเพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอีกทั้งใหผูเรียนได
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ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรยีน 

ในกระบวนการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง

ทั้งในและนอกหองเรียนมีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆรูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเองมีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากน้ีควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆเหลานี้จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามีความรู

ในเรื่องที่ตนเองสนใจมีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืนทักษะการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองและ

วิชาชีพ 

 

๙.๒  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรท่ีเปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย๕ดาน (ในขอ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนาและระบุรายละเอียดเปนลาย

ลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) 

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอนเชนการสอบขอเขียนการสอบ

สัมภาษณการสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการใหคะแนนโดยผูรวมงานรายงานกิจกรรมแฟมผลงานการ

ประเมินตนเองของผูเรียนสวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวยขอสอบ

กลางของสาขาวิชาและการประเมินของสมาคมวิชาชีพเชนจากสภาวิศวกรสําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตนอกจากจะเปนทางดานความรูแลวการประเมินวาบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถประยุกตใช

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนส่ิงท่ีจําเปนอาจารยผูสอนอาจทําไดดวยการจําลอง

สถานการณตางๆเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะท่ีตองการหรือไมเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การประเมินนอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากที่นักศึกษาได

เรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป

และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้การวัดและประเมินผลนักศึกษาอยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ขอ

๑๒วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 



มคอ. 2 

- 173 - 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๙วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรดังน้ี 

๑๐.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิบัติและมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช

การประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถีงระดับความพึงพอใจในดานความรูความพรอมและคุณสมบัติ

ดานอ่ืนๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตรเพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ

เพ่ือเพ่ิมประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

๑๑  คณุสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
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๑ ) สํา เร็จการ ศึกษาไมต่ํ ากวาระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายตามห ลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของและ/หรือเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบ

ขอบังคับตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

 

๑๒  คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ.๒๕๔๘หรอืฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ืองแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลพ.ศ. ๒๕๔๘

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกรเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับ

สาขาวิชาที่ กําหนดใหผูจบการศึกษามีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษาและมีประสบการณทาํวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษเพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาให เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๓  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตรคือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือและอุปกรณในแตละสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการวิธีการใชงานท่ีถูกตองและมีทักษะ

ในการใชงานจริงรวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูป

เชนวิดีทัศนวิชาการโปรแกรมการคํานวณรวมถึงสื่อประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผูสอนดังนั้นตองมี

ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

๑) มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมทั้ งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบเครือขายและ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอนรวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงานโดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงานสําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสมโดยจํานวนตาํราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาตองมีความพรอมอยูในที่ ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการนอกจากน้ีการเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๔๘ 

(หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ๑๔วาดวยการประกันคณุภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลพ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๙วาดวยมาตรฐาน

ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
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๑๔  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาคณะ

และหลักสูตรท่ีสอนรวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอนเพ่ือ

เปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของเพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องและใหการสนับสนุนการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศหรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคณุธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตรตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรโดยการ

กําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําทั่วไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯหรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึนเพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง๒ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 

 

๑๖  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสการปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงเปนดังนี้ 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย๕คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย๒คนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย๒คน 

(โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย๑คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของอยางนอย๑
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คนเพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร

โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดๆของสาขาวิศวกรรมศาสตรตามขอ๒)น้ันใน

หัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรแลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงสถาบันฯ

ตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตใน

ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆเพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯและ

เปนที่สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผูท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษาโดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ

รองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตรโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบมคอ.๔(รายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับพรอมทั้งแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังในเร่ืองใดสถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา

รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯเพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอนโดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ

รายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน๓๐วันนับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯอนุมัติตามขอ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบมคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
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หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๗ (รายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอนกลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตรใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรโดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบมคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไมรวมท้ังใหนําผล

การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 

๑๗  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่งบันทึกในฐานขอมูล 

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศและเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการสังคมและ

ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวกใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน๓๐วันนบัแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน๒ปนับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรท่ี

ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรท่ีไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติมผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพรใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดได รับการเผยแพรแลวสถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอโดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพรหากตอมาปรากฏวา

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้นจนกวา

สถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘  รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํ ามาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณ ี ตันติรัตนวงศ  อดีตรองเลขาธิการฯสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทรยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยสมัยท่ี ๓๒) 

 

๑๘.๒  คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ๑) รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย  ช่ืนแขก      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา  วีสกุล      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร               กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรตัน       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศรา  อินทรจันทร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     กรรมการ 

 ๘) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสรฐิ  ผูแทนจากสภาวิศวกร      กรรมการ 

 ๙) อาจารยนิตยา  จันทรเรืองมหาผล ผูแทนจากสภาวิศวกร     กรรมการ 

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

 ๑๑) รศ.ดร.สถาพร  โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     กรรมการ 

 ๑๒) รศ.ดร.อานันทวัฒน  คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนือ   

กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.พงศพันธ  แกวตาทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   กรรมการ 

 ๑๕) รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

กรรมการ 

 ๑๖) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ  เอกแสงศร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     กรรมการ 

 ๑๗) ผศ.ดร.ศวิะ  อัจฉริยวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม     กรรมการ 

 ๑๘) ดร.สมพงษ  ตุมสวัสด์ิ  มหาวิทยาลยัสยาม     กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.พันธุลพ  หัตถโกศล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม     กรรมการ 
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 ๒๐) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ  เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

กรรมการ 

 ๒๑) รศ.ประสิทธ์ิ  จุลเสรีวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

กรรมการ 

 ๒๒) อาจารยสุนีย  คุรุธัช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๓) ผศ.ดร.ธันวา  ศรปีระโมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๔) ดร.ธีรยศ  เวียงทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๕) อาจารยพิเชษฐ  วิสารทพงศมหา วิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

      ๑๘.๓  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน  คุณากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน  จางวนิชเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย  อารีย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

๑๘.๔  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ  พงษเจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัย  วรเศวต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

๑๘.๕  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนกิส) 

๑) ดร.สมพงษ  ตุมสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยสยาม  ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒน  พรหมมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลย  นาคทรัพย มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธารา  ชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิต  ซายเกลา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

๑๘.๖  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิ  จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.จิระศักดิ์  ชาญวุฒิธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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๓) ดร.เด่ียว  กุลพิรักษ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต  บุญประมุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย  ริ้วรุจา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา  ปานนิล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน  เทพมณ ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ  วงษคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

๑๘.๗  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ  แกวตาทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ  รอดขวัญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศ  เอ่ียมวรวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๕) ดร.ยศพงษ  ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

๑๘.๘  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพร  โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะ  โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย  สมิทธากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.นเรศ  ลิมสัมพันธเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล  ทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลยันเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา  สิมาวุธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

๑๘.๙  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศันสนีย  สภุาภา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงค  มหาวิทยาลยัมหิดล 
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๑๘.๑๐  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ  เอกแสงศร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย  รัตนะพิสิฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา  อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

๑๘.๑๑  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรต ิ ศรีพนมธนากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติ  เจียมไชยศร ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย  สายหยุดทอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 

๔) ดร. สาโรช  บุญยกิจสมบัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิต  พูนผลวัฒนาภรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

๑๘.๑๒  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะ  อัจฉรยิวิริยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตร  จําลองกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ  แสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากร  สุทัสนมาลี  มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชน  สุดาจันทร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียร  ปลื้มกมล  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๑๘.๑๓  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

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

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

๓) อาจารยชัยนิกร  กุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๔) ดร. พิเนษฐ  ศรีโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพล  กัณหเวก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

๑๘.๑๔  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพ  หัตถโกศล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย  ปลูกผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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๑๘.๑๕  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ  เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดา  เจรญิพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐ  วรสุมันต  มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ดร. นักสิทธ  นุมวงษ  สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

 

๑๘.๑๖  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศ  ตริยเจริญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรตัน  เลิศวรสิริกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ดร. จิราภรณ  เอ้ือชลิตานุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศิรินทร  ทองแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

๑๘.๑๗  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดี  ผองพิพัฒนพงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพย  ชํ่าชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒน  พูนนอย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนัน  ปานสาคร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๕) ดร. เทวรัตน  ทิพยวิมล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

๑๘.๑๘  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงค  เตชะไพโรจน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนก  จตุรพิรีย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนา  พฤกษะศรี  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๕) ดร.วนิดา  วัฒนการุณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๖) อาจารยจุนธนี  วีรเจตบดีธัช  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายเหตุ  เปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียวในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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๑๙  ภาคผนวก 

๑๙.๑  เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตรแบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ (ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรูโดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพื้นฐานในหัวขอ๓.๓แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

 

๑๙.๑.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส 

/ ระบบวัด 

คุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

หมายเหตุ เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับไฟฟา

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลักเสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชา

ยอยตางๆ (ดูขอ๓.๘.๒ถึง๓.๘.๕) เขาดวยกันซึ่งหลักสูตรของแตละสถาบันอาจมีโครงสรางของ

การบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกันดังนั้นเน้ือหาความรูในหลักสูตรจึง

ข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตรท้ังนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยใน

แขนงท่ีตองการมุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

๑๙.๑.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณ อิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X   X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานการวัดเคร่ืองมือวัดและวิศวกรรมระบบควบคุม 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา (Electrical Measurement 

and Instruments) 

X  

 

   X X   

การทําจําลองการวิเคราะห และออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

X  

 

X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X  X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลังวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิตสงจายและจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical Power 

Generation,Transmission and Distribution) 

X    X X  

 

  

การวิเคราะห ระบบไฟฟ ากําลั ง (Electric Power System 

Analysis) 

X    X X   

การออกแบบการประมาณ การและการติดตั้ งทางไฟฟ า 

(Electrical System Design, Estimation and Installation)  

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X    

 

๑๙.๑.๓  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อ ส าร อ น าล็ อ กแล ะดิ จิ ต อ ล  (Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณ และวงจรส่ือสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคลื่ น  (Antenna and Wave 

Propagation) 

X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบสื่อสาร (Communication Systems) X   X X X   

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and 

Networking) 

X    X X   

  

๑๙.๑.๔  สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดาํเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคมุเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดษิฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 

๑๙.๑.๕  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคมุ /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

อุปกรณ และวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

X     X    

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements andInstrumentation) 

การวัด (Measurements) X X X   X   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   

เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   

การควบคมุปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) X     X   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

ก า ร ส่ื อ ส า ร ข อ มู ล ใน อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( Industrial Data 

Communication) หรือ 

X     X X  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคมุคุณภาพ (Quality Control) X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 

๑๙.๑.๖  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอตัโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคมุ X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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๑๙.๑.๗  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

X X        

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสด ุ(Mechanics of materials X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรปูของพลังงาน(Energy and Energy 

Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     X    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคมุระบบ (System Control) X     X   
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๑๙.๑.๘  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 

ชดุตนกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    

ชดุสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคบัเลี้ยว (Steering system) X X        

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสรางยานยนต  (Vehicle structure); ตั ว ถังยานยนต 

(Vehicle body) 

X X X X     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบ บ อิ เล็ กท รอนิ กส ย าน ยน ต  (Electronic system for 

vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals of 

vehicle dynamics) 

X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

ก าร วิ เค ราะห ก ารสม ดุ ล ใน ขณ ะ เข า โค ง  (Steady state 

cornering analysis); 

X X       

  

๑๙.๑.๙  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเก่ียวของ X X X   X   

 

๑๙.๑.๑๐  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X 

ความปลอดภัยการยศาสตรและอาชีวอนามัย X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคมุคุณภาพ X      X  

การจัดการคณุภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนนิการ 

(Production and Operations Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  

การวิจัยดาํเนินงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 

๑๙.๑.๑๑  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพีและชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพีหรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจและการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจหรือ X      X  

การบรหิารงานกอสรางหรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปาหรือสุขาภิบาลหรือ X X  X X   X  

วิศวกรรมทางหรือ X X X X   X   

วิศวกรรมขนสง X        

 

 ๑๙.๑.๑๒  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

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   

การควบคมุกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 

 ๑๙.๑.๑๓  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย 

(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 

(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 

(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคมุมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 

๑๙.๑.๑๔  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining and 

Mine Design)  

X X X   X X X 

การทํ า เหมื องและออกแบบเหมืองใตดิน  (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by Physical 

Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิ ศ ว ก ร รม วัต ถุ ร ะ เบิ ด แ ล ะ ก า รร ะ เบิ ด หิ น  (Explosive 

Engineering and RockBlasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศลิากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X   X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตร เหมื องแรและการ จัดการเหมืองแร  (Mine 

Economics and MineManagement) 

X      X  
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๑๙.๑.๑๕  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of 

Materials) 

X X X X  X   

การเส่ือมสภาพของวัสด ุ(Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) 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    

(๓) 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     

(๔ ) กลุ ม การบูรณาการวิ ธีการทางวิศวกรรม วัส ดุ  (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  กรอบเนื้อหาความรูนี้สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆท่ีเนนดานวัสดุเชนวิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมเซรามิกวิศวกรรมพอลิเมอรวิศวกรรมวัสดุเปนตน 
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 ๑๙.๑.๑๖  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิท ยาศาสตรการอาห ารแล ะสมบั ติ ของอาหาร (Food 

Sciencesand Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดลุมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

ห น ว ยป ฏิ บั ติ ก ารแล ะกระบ วน การผ ลิ ต อาห าร  (Unit 

Operationsand Food Processing)  

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X    

กา ร วั ด แล ะ ก า รค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ  (Measurement and 

AutomaticControl) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

  (๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสด ุ(Solid Mechanics) X X   X     

การออกแบบเค ร่ือง จักรกลอาหารและตน กําลั ง  (Food 

MachineDesign and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตรและสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics 

andStatistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control    X   X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

inFood Industry) 

การควบคุมมลภาวะและระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

( Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  X X   X X 

 

 ๑๙.๑.๑๗  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม(Basic Calculations in Engineering) X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process andProcess Control) X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

ก าร บํ า บั ดขอ ง เสี ย จ ากอุ ตส าห กรรม  (Industrial Waste 

Treatment) 

X X X X X   X 

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

Biotechnology) 

      X X 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 

Assurance) 

      X X 

ความปลอดภัย (Safety)        X  

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


