
มคอ. 2 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



มคอ. 2 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิม 
 พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



มคอ. 2 

สารบัญ 
 หน้า 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ 1 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 1 
 5.3 ภาษาที่ใช ้ 1 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 1 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 1 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 2 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม 4 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบนั  
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 5 
  12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืน ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
  13.1 การบริหารหลักสูตร 5 
 13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 5 
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มผีู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย 6 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

  

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ 9 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 9 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 9 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 9 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 9 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 9 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 9 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี     10 
 2.6 งบประมาณตามแผน 10 
 2.7 ระบบการศึกษา 11 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 11 
3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 11 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 11 
  3.1.3 รายวิชา 12 
  3.1.4 แผนการศึกษา 23 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 28 
 3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 78 
  3.2.2 อาจารย์ประจ า 80 
  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 82 
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4 องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)   
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 83 
 4.2 ช่วงเวลา 83 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 83 
5 ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 84 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 84 
 5.3 ช่วงเวลา 84 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 84 
 5.5 การเตรียมการ 84 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 84 
   

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 85 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรมและจริยธรรม  86 
 2.2 ความรู้  87 
 2.3 ทักษะทางปัญญา  88 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  89 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  90 
3.  ผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 91 
4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
92 

  

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 92 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 92 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

92 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์  
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 93 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 93 
  

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1.  การก ากับมาตรฐาน 94 
2.  บัณฑิต 94 
3.  นักศึกษา 95 
4.  อาจารย์ 95 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 96 
6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 96 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  98 
  

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 99 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 99 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 99 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 99 
  

เอกสารแนบท้ายหมายเลข  
1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
101 

2 สรุปรายวชิาตามองค์ความรู้มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 118 
3 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 128 

4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 160 
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 162 
6 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและ        

ค่าคะแนนของรายวิชาระดับปรญิญาตรี จากการศึกษาในระบบ 
184 

7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 189 



มคอ. 2 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

192 

9 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

196 

10 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 198 

11 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรบัปรุงกับหลกัสูตรเดิม 207 

12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 

218 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Eng. (Computer Engineering) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี  
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2560  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2564  
สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวรับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์ วิศวกรระบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม วิศวกรระบบ

เครือข่าย วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฝังตัว นักออกแบบขั้นตอนวิธี หรือศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายพิเชษฐ เช่ียวธนะกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - M.Eng. (Telecommunications), 

Asian Institute of Technology, 
Thailand., 2542   
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2534 

2 นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - M.Sc. (Computer Science), 

The George Washington 
University, U.S.A., 2535 
- สต.บ. (การประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2531 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

3 นางสาวกรชวัล  ชายผา x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2554 
- M.S. (Electrical and Computer 

Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2548   
- B.S. (Electrical and Computer 

Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2546 

4 นายนวภัค  เอื้ออนันต ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - Ph.D. (Electrical Engineering), 

Iowa State University, U.S.A., 
2543      
- M.Sc. (Electrical Engineering), 

Iowa State University, U.S.A., 
2539     
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 

มหาวิทยาลยัแก่น, 2534 

5 นายวาธิส  ลลีาภัทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
2550 
- M.S. (Computer Engineering), 

Case Western Reserve 
University, U.S.A., 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือแม้แต่
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผลต่อการวางกรอบแนวคิดและหลักการ ในการวางนโยบายและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การวางโครงสร้างพื้นฐานและ
แนวทางในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาเป็นส่วนส าคญั
ในทุกด้านของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อีกทั้งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการแข่งขันสูง 
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ดี จะช่วยผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ พร้อมที่จะเป็นก าลังในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมปัจจุบัน ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในสังคมปัจจุบัน 
มีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศก็มีมากขึ้นไม่เว้นแม้ผู้พิการ 
การผลิตอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในสื่อ
สังคมออนไลน์ และการใช้พลังงานอย่างไม่จ ากัด ได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น  
จนมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก นอกจากนี้ การรับรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง 
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ได้มากขึ้นตามไปด้วย การตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อสร้างมโนธรรมที่ถูกต้อง โดยได้มีการสอดแทรกประเด็นต่างๆ เข้าสู่การเรียนการสอน วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลตามมาใน
แง่ของ การถ่ายเททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะท าให้
สังคมเกิดความ เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไปเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่
ร่วมกันมากข้ึน เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน ฯลฯ  

การปรับปรุงหลักสูตรนอกจากจะพิจารณาแนวโน้มความก้าวหน้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวแล้ว ยังได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บท
สารสนเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาพิจารณา ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะเดียวกันก าหนดให้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ขั้นสูงที่
สามารถจะท างานเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง อันเป็นที่ต้องการในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มสาขาเดียวกัน จากประเทศอ่ืน ๆ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 11 หลักสูตรได้มีการ
พัฒนาในหลายลักษณะเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มีการเปิดวิชาใหม่เพื่อสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร มีการปรับปรุงเนื้อหาของวิชาพื้นฐาน 
เพื่อให้รองรับกับวิชาระดับสูง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล หลักสูตรเน้นบัณฑิตมีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นของสาขาวิชาชีพในแนวกว้าง โดยให้มี
ความรู้และเข้าใจหลักการด้านฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ และหลักการ ด้านซอฟต์แวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบ ลงมือสร้าง ติดตั้ง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่าย รวมถึงการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการท างานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มี
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน ตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม   
     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจใน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ให้เข้มแข็ง ซึ่งการผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม  
13  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
ด าเนินการ 

 13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 เปิดสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป    3    รายวิชา 
 เปิดสอนโดยสถาบันภาษา     4    รายวิชา 
 เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   3    รายวิชา 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์              8   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์              20   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     2   รายวิชา 
 เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      2   รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ

สนใจของนักศึกษา 
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่มี  
 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.1  ปรัชญา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถแบบองค์รวมในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา และการพัฒนา
ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน 

1.2  วัตถุประสงค ์
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

2. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  
3. มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคม อย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์  
4. มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ใน

การคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  



มคอ. 2 

- 7 - 
 

5. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วน ามาใช้ในการออกแบบ พัฒนา ส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตาม
ข้อก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท างาน  

6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
รวมทั้งประเด็น ทางด้านกฎหมายและจริยธรรม  

7. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บริหารระบบ
สารสนเทศในองค์กร และพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้  

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

9. มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

10.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ  

2.    แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
การพัฒนาการเรียนการสอน การสอนที่หลากหลายรูปแบบ

ภายในชั้นเรียนที่ค านึงถึงผู้เรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันและ
ต่างก็มี เอกลักษณ์ของตน บน
พื้นฐานจากหลักสูตร ในระดับ
สากล (ACM/IEEE)  มีการบูรณา
การ ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ เข้ากับการเรียนการสอน 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรที่หลากหลายรูปแบบไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ใน ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตาม รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรอยู่ ในระดับดีมาก 

การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะใน 
การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 และจัดหาสิ่งสนับสนุนต่อการ
เ รี ย น รู้  ที่ เ ห ม า ะ สม  เ พื่ อ ใ ห
นักศึกษาสรางองคความรู ด วย
ตนเอง 

1. จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรที่เรียนรู จากการเรียน
แบบลงมือท าไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ใน ด้านการพัฒนานักศึกษาตาม 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
อยู่ในระดับดีมาก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การพัฒนาอาจารย ์ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าอบรมใน 
หลักสูตรที่ตนเองสนใจและมีการ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยโดยมี
กอง ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สนับสนุน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทุกคนได้เข้ําร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อปี 
2.  ผ ล ง านท า ง วิ ช า ก า ร ขอ ง
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามรายงาน ผลการประเมิน
หลักสูตรอยู่ในระดับดี 

การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ 
หลักสูตร 

การสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนควบคู่กับการ
เรียนรู้ ในชั้น เรียนเพื่ อ เพิ่ มขีด
ความสามารถ ในการเรียนรู้ โดย
ลดชั่วโมง การเรียนในห้องเรียน 

1 .  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร         
2. ผลการประเมินการส่งเสริม
และ พัฒนานักศึกษาในรายงาน
ผลการ ประเมินหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดี  

ก า ร เ พิ่ ม เ นื้ อ ห า ใ ห ม่ ๆ  
ที่ส าคัญ 

การเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
กับการค านวณเชิงอัจฉริยะ ในราย
วิชาชีพ และรายวิชาชีพเลือก ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1 .  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร         
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตตามรายงานผล 
การประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับ
ดี 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค ก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาภาค
การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น     เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  
ภาคการศึกษาปลาย     เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์  
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอ้น)         เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
2.2.2 ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 ข้อ 13 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 
2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น

ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  อีกทั้งนักศึกษาแรกเข้ามีความรู้ ด้าน
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
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2.4.3  จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้  ในวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปทีี่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปทีี่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 80 80 

รวม 80     160     240     320     320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.61 ประมาณการรายรับ 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

 
2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบใช้สอย ตอบแทน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

งบวัสด ุ 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 

งบครุภัณฑ ์ 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 

งบด าเนนิการ (พฒันาการเรียน     
การสอน พัฒนานักศึกษา ทนุ ฯลฯ) 

600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายจ่าย 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร  =  120,000  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อปี  =  30,000  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และแบบ
ออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2541 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 141   หนว่ยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      141 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

1.1  กลุ่มวิชาภาษา  12 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า 105 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา  

 2.1  วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 40 
 2.2  วิชาเฉพาะด้าน 47 44 

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  4 4 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 12 
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 13 13 
2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์  14 14 
2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม 4 1 

    2.3  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   
2.3.1 การฝึกงาน                                    1 (ไม่นับหน่วยกิต) - 
2.3.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 6 

2.4  วิชาเลือก                                                18 15 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า 6 
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3.1.3  รายวิชา 
 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่ ก า หนดไว้ ในกลุ่ มต่ าง  ๆ  
ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 
หน่วยกิต ทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
   
 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต ทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  

EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีดี                                                                                 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  
   

 (3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต ทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  
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GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                                                                    3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  

   
 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า  105   หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในกลุ่มต่าง ๆ  
ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1)  วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกวิชาต่อไปนี้ 

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing  

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 

EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  3(3-0-6) 
 Linear Circuit Analysis  

**EN 812 000 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics and Linear algebra  

*EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Analog Electronics   

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
 Analogue Electronics Laboratory  

EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Workshop practice  

EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and Modeling  

EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 
 Theory of Computation  

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 
Calculus for Engineering III 
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SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics II  

   
 (2) วิชาเฉพาะด้าน                                         44 หรือ  47 หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ทุกรายวิชา และ 
 2. นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่ต่ ากว่า C หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยการ 
คิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของ 
แต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(2.1) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                                                       4 หน่วยกิต 
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  
EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  
   

(2.2) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                                         12 หน่วยกิต 
**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  
EN 813 304 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 

 Database Systems  
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EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 Software Engineering  

*EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 Computational Intelligence  
   

(2.3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                                         13 หน่วยกิต 
EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   3(3-0-6) 

 Data Structures and Algorithms  
EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

 Operating Systems  
EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Networks  
EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 

 Computer Networks Laboratory  
EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 

 Principles of Digital Communication and Modeling  
   

(2.4) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์                 14 หน่วยกิต 
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   3(3-0-6) 

 Circuits Signals and Systems  
EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Digital Logic Design  
EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) 

 Digital Logic Design Laboratory  
EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน  3(3-0-6) 

 Microprocessors and Interfacing  
EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน   1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 Computer Architecture  
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(2.5) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม             1 หรือ  4 หน่วยกิต 
 นักศึกษาทุกคนต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ แต่ส าหรับนักศึกษา

ที่เลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนวชิา    
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Computer Engineering  

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Pre-Project  

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 
 Computer Engineering Project  

   
 (3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                             1 หรือ 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยต้องมีคุณสมบัติทั้งสองประการดังนี้ 

1.  มีหน่วยกิตที่สะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
หน่วยกิตทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ  

2.  มีสถานะเป็นนักศึกษาชัน้ปีที ่3 หรือสูงกว่า หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวชิาฯ 

EN 813 796 การฝึกงาน                                                             1(0-3-1)  
 Practical Training (ไม่นบัหน่วยกิต) 

**EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Computer Engineering 
  

 (4) วิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า  15 หรือ  18 หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา 
ที่คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ส าหรับนักศึกษา 
ที่เลือกเรียนวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือ 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชา EN 813 796 การฝึกงาน อย่างน้อย 18 หน่วยกิต  

EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(3-0-6) 
 Assembly Programming  

EN 813 500 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3(3-0-6) 
 Machine Learning  

EN 813 501 การประมวลผลภาพเชงิดิจิทลั  3(2-3-5) 
 Digital Image Processing  
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EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6) 
 Computer Animation  

EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Game Theory and Engineering Applications  

EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Geometry of Images  

EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทลัขั้นสงูด้วยภาษาวีเอชดีแอล  3(3-0-6) 
 Advanced Digital System Design with VHDL   

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์  3(3-0-6) 
 Applied Digital Design  

EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  1(0-3-2) 
 Applied Digital Design Laboratory  

EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
 Internet of Things  

EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ซีมอส 3(3-0-6) 
 CMOS Digital Integrated Circuit Design  

EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics for Computer Engineers  

EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Devices and Sensors  

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่  3(2-3-5) 
 Web Application Development  

EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 3(2-3-6) 
 Mobile Application Development  

 EN 813 703 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพีย ู 3(3-0-6) 
 Multi-core and GPU Programming  

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) 
 Video Game Design  

EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer Technology for Education  

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
 Artificial Neural Networks 
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EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Language Processing  

EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Its Applications  
*EN 813 709 ปัญญาประดิษฐ์เสริม   3(3-0-6) 

 Augmented Intelligence  
EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration  
EN 814 505 วิทยาการรหัสลบั 3(3-0-6) 

 Cryptography  
EN 814 506 การคณนาควอนตัม  3(3-0-6) 

 Quantum Computation  
EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) 

 Financial Engineering and Computation  
EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computational Finance  
EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-3-5) 

 Microcontrollers  
EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Microcontrollers  
EN 814 609 ระบบฝงัตัว                                                                                         3(3-0-6) 

 Embedded Systems  
EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) 

 Processor Design  
EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Systems Engineering  
EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 Human-Computer interaction  
EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 

 Data Science and Big Data Analytics  
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 
Special Topics in Computer Software 
 

 



มคอ. 2 

- 19 - 
 

EN 814 801 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  3(3-0-6) 
 Internetworking  

EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Computer Security  

EN 814 803 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) 
 Wireless Communications  

EN 814 804 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
 Wireless Personal Area Networks  

EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Computer Networks  

EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 
 Cloud Computing  
   

       วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืน ๆ 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่
คณะฯ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยสามารถน าหน่วยกิตมานับรวมในกลุ่มวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 
 Tribology in Railway System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 
 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคมุรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) 
 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) 
 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Track Design  

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 
Introduction to Railway Maintenance 
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EN 003 308 ระบบจา่ยไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 
 Automation  

*EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 
 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏบิัติการเดินรถ 3(3-0-6) 
 Train Operation and Control  

**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได ้ 3(2-3-6) 
 Programmable Logic Controller  

EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Robotics  

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management  

  EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamentals of flight  

  EN 900 004 ปฏิบัติการดา้นการบิน 3(3-0-6) 
 Flight Operation  

 **EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 
 Aviation Weather and Navigation  
  **EN 900 006 บูรณาการความรู้ดา้นนักบินและทักษะดา้นการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  
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 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
หมายเหตุ  :   *     หมายถึง   รายวิชาใหม ่
       **    หมายถึง   รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
  
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  
รหัสวิชาในหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้  
EN หมายถึง  อักษรย่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2        หมายถึง  ล าดบัที่สาขาวชิาที่เปดิสอนก่อนหลัง 
 เลข 00 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 เลข 05 หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตขัน้สูง ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
 เลข 11   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
 เลข 21   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 
 เลข 24   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เลข 25   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 เลข 34   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร 
 เลข 41   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 เลข 46   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 เลข 51   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 เลข 61   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 เลข 71   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
 เลข 74   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 เลข 81   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลข 84   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 เลข 90   หมายถึง หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง ระดับของวิชา (ชัน้ปีทีน่ักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 
 เลข 0   หมายถึง ไม่ระบชุั้นปี ส าหรับหลักสตูรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 เลข 1   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 1 
 เลข 2   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 2 
 เลข 3   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 3 
 เลข 4   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 4 
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ตัวเลขหลักที่ 4   หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลข 0    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับพืน้ฐานคณิตศาสตร์ 
 เลข 1    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับพืน้ฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
 เลข 2    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับดา้นฮาร์ดแวร์ 
 เลข 3    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับดา้นซอฟต์แวร ์
 เลข 4    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับดา้นการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 เลข 5    หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณ 
 เลข 6    หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
 เลข 7    หมายถึง กลุ่มวิชาวชิาเลือกด้านซอฟต์แวร์ วิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ  หัวข้อ

พิเศษ สหกิจศึกษา และ ฝึกงาน 
 เลข 8   หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 เลข 9   หมายถึง กลุ่มวิชางานโครงการ 
ตัวเลขตัวที่ 5-6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวชิาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   
GE   หมายถึง  อักษรย่อส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวเลข 2 ตัวแรก แสดง ประเภทของรายวชิาศึกษาทั่วไป 
 เลข 10-29   หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เลข 30-49 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 
 เลข 50-69 หมายถึง กลุ่มวิชาข้ามศาสตร ์
 เลข 80 ข้ึนไป หมายถึง กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงักัดสถาบันการ

สอนวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวเลขตัวที่ 3 แสดงระดบัของวิชา   
 เลข 0         หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดชัน้ปี 
 เลข 1 หมายถึง รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 
 เลข 2 หมายถึง รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 2 
 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 
ตัวเลขตัวที่ 4 แสดงคุณลักษณะรายวิชา  
 เลข 1-3     หมายถึง รายวิชาในกลุ่ม Liberal Arts Education 
 เลข 4-6         หมายถึง รายวิชาในกลุ่ม Freshman Education 
 เลข 7-9         หมายถึง   รายวิชาในกลุ่ม Education for Creativity 
 เลข 0            หมายถึง   รายวิชาในกลุ่ม Exit Examination 
ตัวเลขตัวที่ 5 - 6 แสดงล าดับทีข่องรายวิชา  
  



มคอ. 2 

- 23 - 
 

LI หมายถึง   อักษรย่อสถาบันภาษา 
ตัวเลขตัวที่ 3 แสดงระดบัของวิชา  
 เลข 0         หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดชัน้ปี 
 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 
 เลข 2             หมายถึง   รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 2 
 เลข 3             หมายถึง   รายวิชาที่ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 
ตัวเลขตัวที่ 5 - 6 แสดงล าดับทีข่องรายวิชา  
  

SC   หมายถึง   อักษรย่อคณะวิทยาศาสตร์ 
ตัวเลขตัวที่ 1       หมายถึง   สาขาวชิาในคณะวิทยาศาสตร์ 
 เลข 2   หมายถึง สาขาวชิาเคม ี
 เลข 4   หมายถึง สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 เลข 5   หมายถึง สาขาวชิาฟสิิกส ์
    

 3.1.4   แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 

EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Computer Programming  

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I   

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 19 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear Circuit Analysis  
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  
EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  
SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  
SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 
   
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

EN 812 000 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics and Linear algebra  

EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Analog Electronics   

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
 Analogue Electronics Laboratory  

EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   3(3-0-6) 
 Data Structures and Algorithms  

EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Workshop practice  

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III  
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SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 56 
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing  

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  

EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   3(3-0-6) 
 Circuits Signals and Systems  

EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 
 Digtal Logic Design  

EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) 
 Digital Logic Design Laboratory  

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 75 
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 

 Stochastic Processes and Modeling  
EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6) 

 Microprocessors and Interfacing  
EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 
Computer Architecture 
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EN 813 304 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Systems  

EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Networks  

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 
 Computer Networks Laboratory  

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Computer Engineering  

EN XXX XXX วิชาเลือก 3  
 Elective Course  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 96 

   
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

EN 003 102    การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation  

EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 Operating Systems  

EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 Software Engineering  

EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 Computational Intelligence  

EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
 Principles of Digital Communication and Modeling  

EN XXX XXX วิชาเลือก 3  
 Elective Course  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 117 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต 
EN 813 796 การฝึกงาน 1(0-3-1)   

 Practical Training (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 1 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 117 
   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต 

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering  Pre-Project  

EN XXX XXX วิชาเลือก 9  
 Elective Courses  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 127 
   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 

EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  6 
 Cooperative Education in Computer Engineering  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 123 

   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต 

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 
 Computer Engineering Project  

EN XXX XXX วิชาเลือก 3  
 Elective Courses   

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  

XXX XXX วิชาเลือกเสรี 6  
 Free Electives  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 14 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 141 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต 
EN XXX XXX วิชาเลือก 9  

 Elective Courses  
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  
XXX XXX วิชาเลือกเสรี 6  

 Free Electives  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 141 

   
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ การจัดการคุณภาพในองค์กร หลักพื้นฐานความปลอกภัย ทักษะ
การตั้งค าถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนใน
การศึกษา ทักษะการท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  
 Basic description of work, 21st century learning skill, self-
paced learning, introduction of computer for learning, quality 
manangement system in organization, priciples of safety, 
inquity skill, noting skill, creative thinking skill, kaizen in 
education, team work skill, presentation technique, problem 
solving skill  

 

   
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 
 Engineering Drawing   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง  
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ภาพช่วยและแผ่นคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบขั้นพื้นฐาน 

 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 

 

   
*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความต้องการ การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
อันตราย การสร้างข้อมูลจ าเพาะ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การ
ออกแบบแนวความคิด การออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 
stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 
specification creation, creative design, conceptual design, 
prototype design and verification 

 

   
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี 
หลักการพัฒนาสร้างเสริมค่านิยมที่ดี ในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็น
ทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการท างาน หลักในการประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเคล็ดลับสู่
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ความส าเร็จของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
และหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแผน
ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด การฝึก
ปฏิบัติพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละด้าน 

  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 writing, business strategy plan, marketing plan, 
practice work for developing entrepreneurial skills 

 

   
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                      3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิง
วิพากษ์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัคร
งาน การเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็น
ผู้น า 
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  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 

 

   
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการใช้
การขนส่งทางราง การจัดการโครงการในระบบขนส่งทางราง โครงสร้างทาง
รถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่
ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร 
การก่อสร้างงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซ่อมบ ารุง การด าเนิน
ธุรกิจในระบบขนส่งทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

   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 system in rolling stock, signaling system 
and communication, civil construction, railway operation, 
maintenance management, business operation in rail 
transport system and high speed train 
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EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 
 Tribology in Rail Way System Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะน า กลไกการ

สัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟ การหล่อลื่น
ระหว่างล้อและราง กลไกการเสียหายของผิวล้อและราง ระบบแพนโทกราฟ 
ระบบลูกปืน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียร์และการส่งก าลัง 
องค์ประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล และการเฝ้าตรวจสภาวะของเครื่องจักร 

 

  Introduction to tribology in railway system, contact 
mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail wheel, 
surface damage mechanism in rail wheel, pantograph system, brake 
system, damper suspension system, gear and transmission system, 
components of diesel engine and machine condition monitoring 

 

   
EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 
 Rolling Stock Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  วิศวกรรมล้อเลื่อนขั้นแนะน า ส่วนประกอบที่ส าคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตร์ของตัวรถ พลศาสตร์ของตัวรถตามแนวยาว (รางและ
เบรค) ล้อและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตู้รถไฟ ระบบรับน้ าหนัก ระบบ
เบรคและรูปแบบตู้โดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน 
การบ ารุงรักษาและการติดตาม ระบบล้อเลื่อน 

 

  Introduction to railway rolling stock and major 
components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 
dynamics (traction and brake), wheel and rail contact, comfort ride, 
bogie, suspension, brake system and rail coach body, rolling stock 
monitoring, maintenance and basic design concept are introduced 

 

   
EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Signaling and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ระบบการขนส่งขั้นแนะน า ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

ส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม
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รถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม
การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับ
รถไฟทางไกล รถสินค้าและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล 
ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ
บนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบ
และการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

  Introduction to transport system, overview of signaling 
system and controlling for train, automatic train protection, 
standard related to signaling system and traffic control, signaling 
system for mass rapid transit, urban train, inter-city train and high 
speed train, the shunt, mechanical railroad switch, light signal, 
interlocking system, train control system, signaling system inside 
and outside the train, signaling system diagram, planning, design 
and technology selecting and suitable signaling system 

 

   
EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) 
 Railway System Planning and Administration  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ความเป็นมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณลักษณะเชิง
เศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ
และบริหารองค์กรรถไฟ การพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า การ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร การวิเคราะห์และศึกษาความ
เหมาะสมโครงการระบบราง การร่วมทุนและผลจากการด าเนินธุรกิจ
ระบบราง 

 

  History of rail transport system in Thailand and foreign 
countries, railway system with urban development and land 
utilization, commerce and economic characteristics of railway system, 
policy, law, railway organization management and administration, 
forecast of passenger and merchandise demand, determination of 
train fares structure, feasibility study and analysis in railway system 
project, joint venture and impact of railway business operation 
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EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสง่ทางราง 3(3-0-6) 
 Railway Project Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ 

การจัดการก าหนดการต่าง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ
ข้อมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์การตัดสินใจ
เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

  Planning and project management, integration 
assessment, schedule management, resources management 
system, document and information management, risk 
management, decision analysis related to railway project 
management 

 

   
EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Track Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ระบบขนส่งทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะน า 

ล้อเลื่อนขั้นแนะน า การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลต่อทาง
รถไฟ การออกแบบวางแนวเส้นทาง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง 
รถไฟในเมือง โครงสร้างทางรถไฟและองค์ประกอบ ความเสถียรของทาง
ที่ใช้รางเชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเดินรถที่เกี่ยวกับงานโยธา 

 

  Introduction to rail transport system and railway 
business administration, rolling stock, train moving,  stop 
effected to rail track, rail track design, inter-city rail, sub-urban 
rail, urban rail, rail track structure and composition, stability of 
rail track in long rail link, signaling system facilities in railway 
operating related to civil work 
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EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Railway Maintenance  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แนวคิดพื้นฐานการบ ารุงรักษา หลักการบ ารุงรักษา การ

วางแผนการบ ารุง โรงซ่อมบ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพและ
ความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ 
ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติ
สัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวกและรถไฟ
ความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 
maintenance planning, maintenance plants, tools and 
equipments, quality and safety in maintenance, case study in 
auxiliary systems on rolling stock, rolling stockpower systems, rail 
track system and station, railroad switching, signaling and 
communication system in electrical system, facilities 

 

   
EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Electrification  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ระบบการขนส่งทางรางขั้นแนะน า ภาพรวมของระบบจ่ายไฟฟา้

ส าหรับรถไฟ ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสไฟตรง ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ ค่ารีเลย์ป้องกันและ
ระบบกราวด์ การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้าส าหรับ
รถไฟ คุณภาพก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบก าลังไฟฟ้าเสริมและการบ ารุงรักษา 

 

   Introduction to rail transport system, overview of railway 
electrification, DC railway power supply system, AC traction power 
system, principle and design of protective relay and grounding 
system, computer simulation of railway electrification, power 
quality, supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary 
power supply system and maintenance 
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EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Traction Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  โครงสร้างพื้นฐานของระบบร่างขั้นแนะน า ระบบจ่ายไฟฟ้า

ส าหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของ
มอเตอร์ลากจูง กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน
ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบ
การเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร์และรีเยนเนอเรทีฟ 
เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ 

 

  Introduction to infrastructure, railway electrification, 
overview of railway traction systems, basic physics of DC traction 
motor and AD traction motor, velocity control for DC motor and 
AC motor drive system, mechanical brake system, dynamic and 
regenerative braking system, magnetically levitating technology 

 

   
*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 
 Automation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300   
  ระบบอัตโนมัติขั้นแนะน า บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย์  
สวิทช์  เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ 
และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับอุตสาหกรรม 

 

  Introduction to automation, role of automation, 
industrial applications, automation components, relays, 
switches, sensors,  actuators, Programmable Logic Controller 
(PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

   
*EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 
 Building Information Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  
  ระบบจ าลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะน า แบบจ าลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจดัการโครงการ 
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  Introduction to building information modeling, 
modeling, materials, families, documentation, views and 
project management 

 

   
EN 004 310 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Propulsion System  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช้ราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซล รถจักร
ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟ้า ระบบมอเตอร์
ลากจูงไฟฟ้าที่ใช้กระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอร์เชิงเส้นและ
ระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ 

 

  Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 
system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 
locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 
locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear 
motor system and electromagnetic suspension, transmission 
system and regenerative brake system 

 

   
EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 
 Train Operation and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของขบวนรถ 

การค านวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ
เชื่อถือได้ การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ 
อาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ ผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถ 
หลักการของสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความจุของการเดินรถ การ
ออกแบบผังทางและส่วนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและ
ควบคุมการเดินรถของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 
calculation of schedule, distance, time, principle of safety and 
reliability, distance arrangement between rolling stock in train 
operation, type railway signaling, effect of distance 
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arrangement between rolling stock in train, principle of 
correlation, capacity analysis of train operation, flow design 
and the components for train operation, train  operation  and  
control  for  service  providers  in railway transport system 

   
**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(2-3-6) 
 Programmable Logic Controller  
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 213 106 หรือ EN 252 102 หรือ EN 212 103 

หรือ EN 242 107 หรือ EN 812 000      
 

 ฮาร์ดแวร์ของพีแอลซี หลักการท างานของพีแอลซี ค าสั่งในพี
แอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอ่านโปรแกรม การ
วิเคราะห์หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

 

 Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 
operations, programming techniques reading techniques, error 
diagnostics 

 

   
EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Robotics  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 005  
           วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะน า จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัว

ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้
ของ หุ่นยนต์  แบบจ าลองคอมพิว เตอร์กราฟิกส าหรับ หุ่นยนต์  
ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์ 

 

           Introduction to robotics, robot kinematics, robot 
actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 
computer graphics modelling for robots, robot communication 
and control 

 

   
EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

 
 นิยามต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและค่า
เทียบเท่า วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
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ประเมินการทดแทน การประมาณต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อมราคา  
ประมาณการผลภาษีเงินได้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 

 Definition of economic terms, money- time 
relationships and equivalence, methods of comparison, break-
even analysis, evaluation of replacement, cost estimation, 
standard cost, depreciation, estimating income tax 
consequences, risk and uncertainty 

 

   
EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

 

           แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม    การจ าลอง
แบบการตัดสินใจและแขนงการตัดสินใจ  การจ าลองแบบด้วยสมการ
ถดถอย  การจ าลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง  การประยุกต์ใช้และการ
วิเคราะห์  การจ าลองแบบก าหนดการเชิงเส้นตรงด้วยคอมพิวเตอร์  
ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม  ก าหนดการเชิงเป้าหมายและก าหนดการเชิง
ไม่เป็นเส้นตรง  การจ าลองแบบโครงข่ายงาน  การจัดการโครงการ  การ
จ าลองแบบซิมมูเลชั่น  และการวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ 

 

 

           Concepts of engineering management,  
decision models and decision trees, regression models, 
inventory control models, linear programming modeling 
applications and computer analysis, integer programming, goal 
programming and nonlinear programming,  network models, 
project management,  simulation modeling and markov 
analysis 

 

   
EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Circuit Analysis  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าประเภทเชิง

เส้น ทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า รูปแบบเมตริกซ์ของการวิเคราะห์ปม 
รูปแบบเมตริกซ์ของการวิเคราะห์วงวน ผลตอบสนองสภาวะเริ่มต้นและ
สภาวะคงตัวของวงจรอาร์ซีและวงจรอาร์แอล เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์ แอด
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มิตแตนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับเฟสเดียว ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อน ก าลังไฟฟ้าปรากฏ ก าลังไฟฟ้าจริง และก าลังไฟฟ้า
ปฏิกิริยา 

  Circuit properties, linear circuit elements, basic circuit 
theorems, matrix form of node analysis, matrix form of mesh 
analysis, transient and steady- state responses of RC and RL circuits, 
phasor, impedance, admittance, 1-phase AC circuit analysis, power 
factor, complex power, apparent power, real power and reactive 
power 

 

   
**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Computer Programming   
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี    
  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ใน
อดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมผังงานโปรแกรม การใช้เครื่องมือที่
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม การติดตามและแก้ไขโปรแกรม ลักษณะการ
เขียนโปรแกรมที่ดี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูงการน าเข้าและส่งออกข้อมูล ไลบรารี โครงสร้าง
ควบคุมการเลือกท าและการท าซ้ า ฟังก์ชัน การเรียกซ้ า ลิสต์หรือแถว
ล าดับ แฟ้มข้อมูล แนะน าการโปรแกรมเชิงวัตถุและคลาส 

 

  Computer concepts:  components of a computer system 
and interactions among them, past and current computer languages, 
electronic data processing concepts, program design and 
development methodology:  program flowchart, integrated 
development environment (IDE) usage, tracing and debugging codes, 
good programming styles, high level language programming: high level 
language programming fundamental, data input and output, library, 
control structures (selection and iteration) , function, recursion, list or 
array, file and introduction to object oriented programming and class 
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EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   
  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หลักมูลของภาษา

โปรแกรม การควบคุมสายงานและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ การจัดการสิ่งผิดปกติและการเก็บขยะ การเขียนโปรแกรมเชิง
ตรรกะ การรับทอด ล าดับชั้นของชั้น ภาวะพหุสัณฐาน  การเขียน
โปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมภาวะพร้อมกัน 
การเรียกใช้เอพีไอ  

 

  Designing computer programs, programming language 
fundamentals, flow control and data structures, object-oriented 
programming, exception handling and garbage collection, logic 
programming, inheritance, class hierarchy, polymorphism, event-
driven handler programming, concurrent programming, using APIs  
 

 

EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1(0-3-2) 
 Advanced Computer Programming Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 811 301   
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่ เรียนในวิชา EN 811 301 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หลักมูลของภาษาโปรแกรม การควบคุมสาย
งานและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการสิ่ง
ผิดปกติและการเก็บขยะ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การรับทอด ล าดับ
ชั้นของชั้น ภาวะพหุสัณฐาน  การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ 
การเขียนโปรแกรมภาวะพร้อมกัน การเรียกใช้เอพีไอ 

 

  Experiments covering materials taught in EN 811 301 
advanced computer programming, programming language 
fundamentals, flow control and data structures, object- oriented 
programming, exception handling and garbage collection, logic 
programming, inheritance, class hierarchy, polymorphism, event-
driven handler programming, concurrent programming, using APIs 
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**EN 812 000 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics and Linear Algebra  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม SC 401 206  
  สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 

ตรรกศาสตร์ แคลคูลัสเชิงประพจน์ แคลคูลัสภาคแสดง วิธีการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ พื้นฐานการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ ต้นไม้ ทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น 

 

  Basic mathematical notions, sets, relations, functions, logic: 
propositional calculus, predicate calculus, methods of proof, basic 
of counting, recurence relation, graph, tree, basic of number theory  

 

   
*EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Analog Electronics   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 811 100   
 สารก่ึงตัวน า คุณลักษณะของรอยต่อพีเอ็น ลักษณะของไดโอด 

ตัวท ากระแสตรง และ แหล่งจ่ายก าลังกระแสตรง อุปกรณ์และลักษณะ
ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้ว อุปกรณ์และลักษณะทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟค 
ตัวขยายความถี่ต่ า การตอบสนองความถี่ของตัวขยาย ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของวงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรมัลติไวเบรเตอร์ 

 

 Semiconductors, characteristics of P-N junction, diodes 
characteristics, rectifiers and dc power supply, bipolar transistor 
devices and characteristics, field- effect transistor devices and 
characteristics, low- frequency amplifiers, frequency response of 
amplifiers, operational amplifiers and their applications, principles 
of oscillator circuits, and multivibrators circuits 

 

 

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
 Analogue Electronics Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 812 100   
  ไดโอดและวงจรเรคติไฟเออร์ ตัวควบคุมแรงดัน การใช้

ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จังก์ชันเป็นสวิทช์ วงจรไบอัส วงจรขยายโดย
ใช้ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟค 
วงจรขยายที่ใช้ออบแอมป์ และการประยุกต์งานของออบแอมป์ 
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  Diodes and rectifiers, voltage regulators, using bipolar-
junction transistors as switches, biasing circuits, amplifiers using 
transistors, amplifiers using field- effect transistors, amplifiers 
using op-amps, op-amp applications 

 

   
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ 3(3-0-6) 
 Circuits Signal and Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 811 100    
  สัญญาณและระบบขั้นแนะน า ระบบเวลายืนยงเชิงเส้น สังวัต

นาการ การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด วงจรสองทาง การวิเคราะห์
แบบฟูเรียร์ของสัญญาณและระบบเชิงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง และ
แบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการสุ่ม 

 

  Introduction to signals and systems, linear time-
invariant systems, convolution, Laplace transform, the z-
transform, two port circuits,  Fourier analysis of discrete and 
continuous time signals and systems, sampling theorem 

 

   
EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดจิิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Logic Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม  EN 811 100  
  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการสลับขั้นพื้นฐาน วงจร

ตรรกะเชิงผสม การออกแบบแบบแยกส่วนวงจรเชิงผสม ส่วนย่อย
หน่วยความจ า วงจรตรรกะเชิงล าดับ การออกแบบระบบดิจิทัล ความ
เข้าใจและการวิเคราะห์ประเภทของวงจรขั้นพื้นฐานและเครือข่ายไฟฟ้า
ในงานอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

  Computer arithmetic, basic switching theory, 
combinational logic circuits, modular design of combinational 
circuits, memory elements, sequential logic circuits, digital 
systems design, understanding and analysis of the basic types of 
circuits and electrical networks as used in electronics, 
communications and power applications  
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EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 1(0-3-2) 
 Digital Logic Design Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 812 200   
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชา EN 812 200 การออกแบบ

เชิงตรรกะดิจิทัล ประสบการณ์ในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์เชิงดิจิทัลโดย
ใช้วงจรเกตเชิงตรรกะและวงจรรวม ฝึกปฏิบัติการสร้าง การทดสอบ และ
การพัฒนาวงจรตรรกะเชิงผสม และเชิงล าดับ 

 

  Experiments covering topic in EN 812 200 digital logic 
design, hands- on experience in using digital electronics by 
logic gates and integrated circuits, practical construction, 
testing and implementation of combinational and sequential 
logic circuits   
 

 

EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Data Structures and Algorithms  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   
  คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การแก้สมการการ

เวียนเกิด โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับโครงสร้าง
แบบรายการ แบบกองซ้อน และแบบคิว โครงสร้างรูปต้นไม้ เทคนิคแบบ
แฮช คิวล าดับความส าคัญ การเรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟ 

 

  Arithmatic algorithm analysis, recurrence equations 
and solving method, data structures and analysis of algorithm 
for lists, stacks and queues structures, tree structures, hashing 
technique, priority queues, sorting, graph algorithms 

 

   
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(3-0-6) 
 Assembly programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301 และ EN 812 000   
 ทบทวนระบบตัวเลขฐานสอง แนะน าสถาปัตยกรรม X86  

เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี X86 ชุดค าสั่ง X86 การ
เรียกใช้โปรแกรมระบบ วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจ า 
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 Review of binary number system, introduction to X86 
architecture, X86 assembly language developing tools, X86 
instruction set, system calls, addressing modes 

 

 

EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Workshop Practice  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ฝึ กปฏิบั ติ การการใช้ งาน เครื่ อ งมื อทางด้ านวิ ศวกรรม

คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนา ระบบ
เครือข่าย วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 

  Laboratories on computer engineering tools, such as, 
operating systems, software development, networking and 
electrical and electronics circuits  
 

 

EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   
  แนะน าความน่าจะเป็นและแบบจ าลอง ตัวแปรสุ่มวิยุตและการ

จ าลอง ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและการจ าลอง ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมด้วย
โปรแกรม ทวิตัวแปรของตัวแปรสุ่มและโปรแกรม เวกเตอร์สุ่ม กระบวน
การสโทแคสติกและการจ าลอง ลูกโซ่มาร์คอฟด้วยโปรแกรม สถิติ คิว
และแบบจ าลอง 

 

  Introduction to probability and modeling, discrete 
random variables and simulation, continuous random 
variables and simulation, cumulative distribution functions 
with programming, bivariate random variables with 
programming, random vectors, stochastic processes and 
simulation, Markov chains with programming, statistics, 
queueing and modeling   
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EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   
  ทฤษฎีการค านวณ พื้นฐาน แบบจ าลองของการค านวณ ออโต

มาตาสถานะจ ากัด และ ออโตมาตาแบบกดลง นิพจน์ปกติ แคลคูลัสภาค
แสดง ทฤษฎีภาษารูปนัย การสร้างไวยากรณ์ ตัวรู้จ า ความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่องและไวยากรณ์ ภาวะค านวณได้ ฟังก์ชันเวียนเกิด เครื่องทัวริง 

 

  Theory of computation basics, model of computation 
finite state automata and pushdown automata, regular 
expressions, predicate calculus, formal language theory 
grammatical construction, recognizers, relationships between 
machines and grammars, computability, recursive functions, Turing 
machines 

 

   
EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6) 
 Microprocessors and Interfacing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   
  สถาปัตยกรรมชุดค าสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรม

ของไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบหน่วยความจ าและการเชื่อมต่อ แบบการ
ก าหนดที่อยู่ของหน่วยความจ า กลไกการขัดจังหวะและการจัดการ การ
ต่อประสานอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบ 

 

  Microprocessor instruction set architecture, 
microprocessor architecture, memory system and interfacing, 
memory addressing modes, interrupt mechanism and 
handling, input and output device interfacing, peripheral 
interfacing 

 

   
EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการต่อประสาน 1(0-3-2) 
 Microprocessors and Interfacing Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 813 202   
  ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชา EN 813 202 ไมโครโปร  

เซสเซอร์และการต่อประสาน 
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  Experiments covering materials taught in EN 813 202 
microprocessors and interfacing 
 

 

EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Architecture  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   
  ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป หลักมูลของสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ ของหน่วยประมวลผลกลาง เส้นทางข้อมูล 
สถาปัตยกรรมไพพ์ไลน์ ล าดับชั้นของหน่วยความจ า การวัดและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

 

  History and overview, fundamentals of computer 
architecture, organization of the CPU, datapath, pipeline 
architecture, memory hierarchy, computer performance 
measurement and comparison 
 

 

EN 813 304 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   
  แนวคิดพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลในองค์กร 

แบบจ าลองข้อมูลที่ใช้แบบจ าลองความสัมพันธ์แบบ เอนทิตี แบบจ าลอง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เอสคิวแอลขั้นแนะน า การขึ้นต่อกันเชิงฟังก์ชันและ
การท าให้เป็นบรรทัดฐานส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีการ
ออกแบบและการขึ้นต่อกันของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หน่วยเก็บระเบียน 
และการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลหลัก โครงสร้างดัชนีของแฟ้มข้อมูล ภาษา
แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลข้อค าถาม และการท าให้การ
ประมวลผลข้อค าถามเหมาะสม รายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะ
พร้อมกันและการกู้ฐานข้อมูล 

 

  Basic concepts of database, database in organization, 
data modeling using the entity- relationship model, relational 
data model, introduction to SQL, functional dependencies 
and normalization for relational database, relational database 
design algorithms and dependencies, record storage and 
primary file organization, index structure of files, relational 
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calculus languages, query processing and optimization, 
transactions, concurrency control and database recovery 

   
EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   
  หลักการออกแบบ การจัดการหน่วยความจ า ภาวะพร้อมกัน 

การจัดการอุปกรณ์ การจัดตาราง และการเลือกจ่ายงาน ความมั่นคงและ
การป้องกัน ระบบแฟ้มข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 

  Design principles, memory management, concurrency, 
device management, scheduling and dispatch, security and 
protection, file systems, system performance evaluation 

 

   
EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การก าหนดความต้องการ
และข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ การแปลภาษา การออกแบบซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบและการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ ความทนทานต่อข้อผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์ พัฒนาการซอฟต์แวร์ จรรยาบรรณวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

  Introduction to software engineering, software processes, 
software tools and environments, software requirements and 
specifications, language translation, software design, software project 
management, software testing and validation, software fault 
tolerance, software evolution, software engineering ethic 

 

   
*EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 Computational Intelligence  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC 401 206  
  หลักการส าคัญ การออกแบบและการประยุกต์ การพัฒนา

กระบวนทัศน์เชิงค านวณที่มีแรงจูงใจทางชีววิทยาและทางภาษา การ
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ค านวณเชิงประสาท การค านวณเชิงตรรกะคลุมเครือ การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ การค านวณอัจฉริยะเชิงกลุ่ม 

  Key principles, design and applications, development 
of biologically and linguistically motivated computational 
paradigms, neural computation, fuzzy logic computation, 
evolutionary computation, computational swarm intelligence 

 

   
EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า ชั้นกายภาพ ชั้นการ

เชื่อมโยงข้อมูล ชั้นเครือข่าย ชั้นน าส่งข้อมูล ชั้นการประยุกต์ การรักษา
ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายขั้นแนะน า 

 

  Introduction to computer networks, the physical layer, 
the data link layer, the network layer, the transport layer, the 
application layer, introduction to network security 
 

 

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Networks Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 813 400   
  การติดตั้งเร้าเตอร์และระบบปฏิบัติการเครือข่ายเบื้องต้น ระบบ

แลนแบบเสทือน การเชื่อมต่อแบบ RS-232 โปรโตคอลเออาพี บริดจ์
แบบโปร่งใส โปรโตคอลต้นไม้ทอดข้าม อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เร้าติ้ง
แบบสแตกติก และไดนามิก โปรโตคอลทีซีพี 

 

  Basic cisco IOS and router configuration, virtual LANs, 
RS- 2 3 2 C, ARP, transparent bridges, spanning tree protocol, 
internet protocol ( IP) , static and dynamic routing protocols, 
transmission control protocol (TCP) 
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EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
 Principles of Digital Communication and Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 001   
  องค์ประกอบของระบบการสื่อสารดิจิทัลและแบบจ าลอง 

ทบทวนสัญญาณและระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวความคิด
พื้นฐานของกระบวนการสุ่มและการจ าลองคอมพิวเตอร์ แหล่งก าเนิด
สารสนเทศและการเข้ารหัสแหล่งก าเนิดด้วยขั้นตอนวิธี การส่งดิจิทัลผ่าน
ช่องสัญญาณเพิ่มการรบกวนแบบไวท์เกาส์และการจ าลองคอมพิวเตอร์ 
การส่งดิจิทัลผ่านช่องสัญญาณแบนด์ลิมิตและการจ าลองคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารไร้สายและการจ าลองคอมพิวเตอร์ 

 

  Elements of digital communication system and 
modeling, review of signal and systems with computer 
programming, basic concepts of random processes and 
computer simulation, information sources and source coding 
with algorithms, digital transmission  through the additive 
white Gaussian noise channel and computer simulation, digital 
transmission  through bandlimited channel and computer 
simulation, wireless communications and computer 
simulation 

 

   
EN 813 500 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
 Machine Learning  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการถดถอย 

การจ าแนก แบบจ าลองส่วนผสม โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก 
วิธีการท างานแบบคณะท างาน และการเรียนรู้แบบเสริมแรง 

 

  Lectures and workshop  in regression, classification, 
mixture models, neural networks, deep learning, ensemble 
methods and reinforcement learning 
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EN 813 501 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Image Processing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 812 102 หรือ EN 213 107  
  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั้นแนะน า  หลักมูลภาพเชิง

ดิจิทัล  การปรับปรุงภาพในพิสัย เชิงพื้นที่  การปรับปรุงภาพในพิสัย
ความถี่ การซ่อมคืนสภาพภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ  
การแบ่งส่วนภาพ และการประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน 

 

  Introduction to digital image processing, digital image 
fundamentals, image enhancement in the spatial domain, image 
enhancement in the frequency domain, image restoration, color 
image processing, image compression, image segmentation and 
morphological image processing 
 

 

EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 
 Computer Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   
  คอมพิว เตอร์แอนิ เมชั่ นสามมิติ เบื้ องต้น  ภูมิหลั ง  และ

ประวัติศาสตร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น กระบวนการ
ผลิตคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสามมิติ การออกแบบ  การวางแบบ  การ
สร้างบทภาพ เครื่องมือในการพัฒนา การท าภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสร้างตัวแบบ  การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ 
การสร้างเทคนิคพิเศษ การจัดองค์ประกอบ การตัดต่อ การตรวจ
วิเคราะห์ 

 

  Introduction to 3D computer animation background and 
history, computer animation software, 3D computer animation 
production pipeline, pre- production phase design, layout, 
storyboarding, development tools, production phase animation, 
character design, lighting, modeling, rendering, texturing, visual 
effects, post-production phase compositing, editing, scanning 
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EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Game Theory and Engineering Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   
  ทฤษฎีเกม การคิดวางแผนกลยุทธ์ และการน าไปใช้งานในด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐาน และสัญลักษณ์ในทฤษฎีเกม การตระหนักและ
สามารถจ าลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เกมรูปแบบครอบคลุม และเกม
รูปแบบครอบคลุม จุดดุลยภาพแนช จุดดุลยภาพเกมย่อย จุดดุลยภาพเบ
เสี่ยน การต่อรองราคาและการน าทฤษฎีเกมไปใช้งาน 

 

  Introduction to game theory, strategic thinking and 
their applications in engineering, foundation and notation of 
game theory, recognizing and modeling strategic situation, 
extensive form and strategic form game, Nash equilibrium, 
subgame-perfect equilibrium, Bayesian equilibrium, bargaining 
and applications of game 
 

 

EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Geometry of Images  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   
 เครื่องมือเชิ งคณิตศาสตร์และการประยุกต์ขั้นแนะน า  

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ขั้นพื้นฐาน วิวัฒนาการเส้นโค้งและพื้นผิว วิธีเซต
ระดับ สัณฐานวิทยาเชิงคณิตศาสตร์และแผนที่ระยะทาง วิธีมาร์ช ชิ่ง
อย่างเร็ว การสร้างรูปจากภาพแรเงา การแบ่งส่วนภาพ กรอบเรขาคณิต
ในการประมวลผลภาพ การท าแผนที่พื้นผิวและการจับคู่สมมิติพื้นผิว 

 

 Introduction to mathematical tools and theirs 
applications, basic differential geometry, curve and surface 
evolution, level set method, mathematical morphology and 
distance maps, fast marching method, construction the shape 
from shading, image segmentation, geometric framework in image 
processing, texture mapping and matching isometric surfaces 
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EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาวีเอชดีแอล 3(3-0-6) 
 Advanced Digital System Design with VHDL  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   
  ภาษาพรรณาฮาร์ดแวร์ขั้นแนะน า ภาษาวีเอชดีแอล การ

ออกแบบเชิงโครงสร้างและการออกแบบเชิงพฤติกรรม แนวคิดการ
จ าลองภาษาวีเอชดีแอล  ทบทวนการออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล
พื้นฐาน ตรรกะเชิงการจัดแบบสองชั้น ตรรกะเชิงการจัดแบบหลายชั้น 
อุปกรณ์ตรรกะแบบท าโปรแกรมได้ วงจรค านวณ การออกแบบตรรกะ
เชิงล าดับ การออกแบบเครื่องสถานะจ ากัด การท าเครื่องสถานะจ ากัดให้
เหมาะที่สุด การท าเครื่องสภาวะจ ากัดใช้  ตรรกะเชิงล าดับแบบไม่
ประสานเวลา 

 

  Introduction to hardware description language, VHDL, 
structural design and behavioral design, VHDL simulation 
concepts, review of basic digital logic circuit design, two- level 
combinational logic, multi- level combinational logic, 
programmable logic devices, arithmetic circuits, sequential 
logic design, finite state machine design, finite state machine 
optimization, finite state machine implementation, 
asynchronous sequential logic 
 

 

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Digital Design  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  EN 812 200   
  การทบทวนตระกูลมอสและวงจร ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้ว

และตระกูลตรรกะ พารามิเตอร์ดิจิทัลและประเด็นต่างๆ หน่วยการ
จัดเก็บ การต่อประสานตระกูลตรรกะกับบัสมาตรฐาน การออกแบบ
ระบบดิจิทัลขั้นพื้นฐานรวมทั้งแผนภาพสถานะ การสร้างแบบจ าลองและ
การจ าลอง การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์
ช่วยออกแบบ การออกแบบเพื่อด าเนินการส าหรับการทดสอบและ
ส าหรับลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ปัญหาของการยืนยันและการท าให้ถูกต้อง 
การยืนยันอย่างเป็นทางการ 

 

  Review of MOS families and circuits, bipolar transistors 
and logic families, digital parameters and issues, storage 

 



มคอ. 2 

- 54 - 
 

elements, interfacing logic families and standard busses, 
fundamentals of digital systems design including state 
diagrams, modeling and simulation, use of relevant tools, use 
of computer- aided design tools, design carried out for 
testability and for other such characteristics, problems of 
verification and validation, formal verification 
 

EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทัลประยุกต์ 1(0-3-2) 
 Applied Digital Design Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม EN 813 601   
  การออกแบบ พัฒนา สร้างแบบจ าลอง และจ าลองการท างาน 

ระบบดิจิทัลบนเอฟพีจีเอ 
 

  Digital system designs are developed, modeled, 
simulated and implemented in field- programmable gate 
arrays (FPGA) 
 

 

EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
 Internet of Things  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นแนะน า ปัจจัยหลักในแนวคิด

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้มุมมองธุรกิจสรรพสิ่ง 
ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีความหมาย เทคโนโลยีโน้มน้าวจิตใจและ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 Introduction to Internet of Things, key concepts of Internet 
of Things, explore Internet of Things technologies, business 
aspects of the Internet of Things, big data and semantic 
technologies, persuasive technologies and human behavioral 
change, applications of Internet of things 
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EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ซีมอส 3(3-0-6) 
 CMOS Digital Integrated Circuit Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100   
 ทฤษฎีทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติ 

เทคโนโลยีกระบวนการวงจรรวมซีมอส วงจรและแบบร่าง การประวิง
เวลาของวงจร การใช้ก าลังงานแบบสถิตและพลวัตร ซูโดเอ็นมอส ลอจิค
แบบพลวัต ทรานซิสเตอร์แบบผ่าน การออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิง
ล าดับ การย่อขนาดของวงจร วงจรส าหรับบวก วงจรส าหรับการคูณ 
เส้นทางข้อมูล สถาปัตยกรรมของเอ็สแรม ตัวขยายสัญญาณการรับรู้ 
สถาปัตยกรรมของดีแรม การกระจายสัญญาณนาฬิกา เฟส ล็อกลูป และ 
ดีเลย์ล็อกลูป 

 

 Transistor theory, nonideal transistors, CMOS processing 
technology, circuit and layout, delay and logical effort, static and 
dynamic power consumption, pseudo n-MOS logic, dynamic logic, 
pass transistor logic, combinational and sequential circuit design, 
device scaling, adders, multipliers, datapaths, SRAM architecture, 
sense ampliflier, DRAM, clock distribution, phase locked loop, 
delay locked loop 

 

 

EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics for Computer Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100  
 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน า ทฤษฎีทรานซิสเตอร์ซีมอส การรั่วของกระแส

และแรงดันขีดเริ่มในระดับนาโน ซิลิคอนบนฉนวน การใช้วัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิ
เล็กทริคสูง ฟินเฟ็ต ดับเบิ้ลเกททรานซิสเตอร์ การตรึงซิลิคอน ไดโอดเปล่งแสง
ท าจากสารชีวภาพโอเล็ด อิเล็กทรอนิกส์ผลิตโดยเทคนิคการพิมพ์ ท่อคาร์บอน
ระดับนาโน กราฟีน นาโนอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ 

 

 Semiconductor physics, MOS transistor theory, leakages 
threshold voltage effect, Silicon On Insulator (SOI) , high k-dielectric, 
FinFET, double gate transistors, strained silicon, Organic Light 
Emitting Diode ( OLED) , printed electronics, carbon nanotube, 
graphene, electrical nanoelectronic-based sensors 
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EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Devices and Sensors  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100  
 เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า  ห้องปฏิบัติการบนชิพ การวัดคุณสมบัติ

ของเซลล์โดยการไหลผ่านช่องแคบ เซนเซอร์ชีวภาพโดยใช้เฟ็ต เซนเซอร์
เส้นลวดนาโน พลาสมอนิกเซนเซอร์ ขั้วไฟฟ้าจุลภาคแถวล าดับ อุปกรณ์
ฝังตัวในระบบประสาท การเชื่อมประสาทระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ 
ระบบสร้างภาพจากเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ การส่งถ่ายยาและการสร้างภาพจากอนุภาคระดับนาโน 
การส่องกล้องโดยใช้กล้องไร้สายแบบแคปซูล การส่องกล้องระดับจุลภาค 

 

 Electrochemical sensors, lab on a chip, flow cytometry, 
FET based biosensors, nano- wire sensors, plasmonic sensors, 
microelectrode arrays, neural implants, brain-computer interface, 
magnetic resonance imaging, computed tomography, 
nanoparticle-based drug delivery and imaging, wireless capsule 
endoscopy, microendoscopy 

 

 

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-3-5) 
 Web Application Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   
  ภาษาส าหรับการอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเขียน

โปรแกรมเพื่ออ่าน เขียน และแก้ไขข้อมูลที่แลกเปลี่ยนบนเว็บโดย
อัตโนมัติ การพัฒนาและเรียกใช้เว็บเอพีไอ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ในส่วนที่แสดงผลและส่วนประมวลผล 

 

  Language for describing and exchanging information, 
programming to read, write, and edit information exchanged on the 
web automatically, developing and invoking Web APIs developing web 
application interface (frontend web development) and data processing 
(backend web development) 

 

   
   
   
   



มคอ. 2 

- 57 - 
 

EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(2-3-6) 
 Mobile Application Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   
  แอปพลิเคชันส าหรับระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยของอุปกรณ์โม

บาย สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์โมบาย ภาษาการพัฒนาโปรแกรม 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การทดสอบโมบายแอป
พลิเคชัน และการกระจายแอป 

 

  Applications for modern operating systems of mobile 
devices, mobile device architecture, programming languages, 
software engineering, user interface design, mobile app testing, 
and app distribution 

 

   
EN 813 703 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพียู  3(3-0-6) 
 Multi-core and GPU Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   
  ยุคของเครื่องมัลติคอร์ การจัดจ าพวกของเครื่องแบบขนาน ตัววัด

สมรรถนะ การออบแบบโปรแกรมมัลติคอร์และแบบขนาน แบบอย่างการแยก การ
โปรแกรมหน่วยความจ าร่วม เทรด โอเพนเอ็มพี การโปรแกรมจีพียู คูดา 

 

  The era of multicore machines, a taxonomy of parallel 
machines, performance metrics, multicore and parallel program 
design, decomposition patterns, shared- memory programming, 
threads, OpenMP, GPU programming, CUDA 
 

 

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม 3(3-0-6) 
 Video Game Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
  ภาพรวมของวิดีโอเกม แนะน าหลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม 

การออกแบบวิดีโอเกม การปฏิสัมพันธ์ในเกม กระบวนการพัฒนาเกม  
การประเมินและทดสอบเกม 

 

  Overview of video game, introduction to principle of 
video game, video game design, game interactions, game 
development process, game evaluation and testing 
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EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer Technology for Education  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203  
  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่มีในปัจจุบันทั้งของ
ต่างประเทศและประเทศไทย การเปรียบเทียบข้อแตกต่างเชิงวิศวกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของต่างประเทศและของ
ประเทศไทย การวิเคราะห์ขั้นสูงเครื่องมือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการศึกษาในเชิงเทคนิคและเชิงการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ 

 

 Definition and importance of computer technology for 
education, current computer technology for education in foreign 
countries and in Thailand, differences in engineering aspects among 
computer technology for education in foreign countries and in 
Thailand, advanced analysis of computer engineering tools for 
education in technical aspects and in responding to user requirements 

 

 

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
 Artificial Neural Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
  ภาพรวมของโครงข่ายประสาทเทียมและภูมิหลัง การหาค่าดี

ที่สุด การอนุมานข้อมูลเบื้องต้น การเลือกแบบจ าลอง การเรียนรู้ของ
เครื่อง การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม กลไกการค านวณของโครงข่าย
ประสาทเทียม กลไกการฝึกโครงข่ายประสาทเทียม ประเด็นการ
ประยุกต์ใช้พื้นฐาน ศาสตร์และศิลป์ของโครงข่ายประสาทเทียม 
โครงข่ายประสาทเทียมที่ส าคัญและการประยุกต์ใช้ที่โดดเด่น 

 

  Overview of artificial neural networks and their 
background; optimization; basic data inference; model 
selection; machine learning, development of artificial neural 
networks, computation and training mechanisms of artificial 
neural networks, application- related issues, state-of- the-arts, 
notable artificial neural networks and renowned applications   
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EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Language Processing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
  ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ นิพจน์ปรกติ โท

เคนไนเซชัน แบบจ าลองหัวข้อ การจ าแนกอารมณ์ความรู้สึก แบบจ าลอง
ภาษา การแปลภาษาอัตโนมัติ วิธีการประเมินผล กลไกความสนใจ ความ
ล าเอียงและจริยธรรมในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความท้าทาย
การประมวลผลภาษาไทย 

 

  Overview of natural language processing, regular 
expression, tokenization, topic models, sentiment classification, 
language models, automatic translation, evaluation methods, 
attention mechanism, bias and ethics in natural language 
processing, challenges of Thai language processing 
  

 

EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Its Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
  ภาพรวมของระบบการรู้จ ารูปแบบและภูมิหลัง การรู้จ ารูปแบบ

ในภารกิจต่างๆ การรู้จ ารูปแบบเชิงกระบวนคิด การเรียนรู้เชิงลึก การ
รู้จ ารูปแบบเชิงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การรู้จ ารูปแบบเชิงล าดับ วิธีการ
ประเมินผล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ส าคัญ 

 

  Overview of pattern recognition and its backgrounds, 
pattern recognition in various tasks, cognitive pattern 
recognition, deep learning, visual pattern recognition, 
sequential pattern recognition, wildly adopted performance 
evaluation, selected applications 
 

 

*EN 813 709 ปัญญาประดษิฐ์เสริม   3(3-0-6) 
 Augmented Intelligence  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  การวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง การอ านวยความสะดวกใน

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสองทาง การบรรยายและอภิปราย
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บนฐานการวิจัยส าหรับช่วยวิ เคราะห์ ให้ เห็นภาพ การวิ เคราะห์
ภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ขั้นสูงแบบเวลาจริง 

  True augmented analytics, facilitate two- way human 
and machine interaction,  lectures and discussions on 
research- based for visual analysis, natural language analytics 
and real-time advanced analytics 

 

   
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Computer Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ต้องได้รบัอนญุาตจากสาขาวิชาฯ ก่อน 

  สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 

  Seminar on technology and progress in computer 
engineering  

 

   
EN 813 796 การฝึกงาน                                                                               1(0-3-1) 
 Practical Training  ไม่นับหน่วยกิต 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษามีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า หรือได้รบัความเห็นชอบ
จากสาขาวิชาฯ 

  นักศึกษาแต่ละคนต้องท างานอย่างน้อย 30 วันท าการ การ
ฝึกงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดหาฝึกงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจะต้องส่งรายงานหลังจากการฝึกงานซึ่ง
จะได้ค่าคะแนนเป็น S หรือ U 

 

   Each student is required to complete work related to 
his or her chosen field of study at least 30 working days.  The 
practical work must be carried out with the approval of the 
practical training committee and students have to hand in 
their reports after the training which will be graded as S or U 
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EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
 Computer Network Design and Configuration  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  แบบจ าลองโอเอสไอ โครงสร้างแบบทีซีพี/ไอพี การออกแบบ

เครือข่าย การตั้งค่าการจัดเส้นทางแบบสถิต การตั้งค่าการจัดเส้นทางแบบ
พลวัต การตั้งค่าสวิตช์ชั้นที่ 2 การตั้งค่าสวิตช์ชั้นที่ 3 การตั้งค่าข่ายงาน
บริเวณกว้าง การตั้งค่าการแปลที่อยู่เครือข่ายการตั้งค่ารายการควบคุมการ
เข้าถึงของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 

 

  OSI model, internet protocol suite ( TCP/ IP) , network 
design, static routing configuration, dynamic routing 
configuration, layer- 2 switch configuration, layer- 3 switch 
configuration, wide area network (WAN) configuration,network 
address translation ( NAT)  configuration, access control list 
(ACL) configuration, internet protocol version 6 (IPv6) 

 

   

EN 814 505 วิทยาการรหัสลับ 3(3-0-6) 
 Cryptography  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 001   
  แนวคิดของวิทยาการเข้ารหัสลับและคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง ไซ

เฟอร์แบบสมมาตรและอสมมาตร ปัญหาลอการิทึมวิยุตและการแลก
กุญแจแบบดิฟฟีเฮ็ลแมน ระบบกุญแจสาธารณะเอ็ลกามอล พื้นฐานของ
ทฤษฎีกรุป ขั้นตอนวิธีการชนกันส าหรับดีแอลพี ทฤษฎีบทไชนิสรีเมน
เดอร์ ขั้นตอนวิธีโพลิกเฮ็ลแมน พื้นฐานของริงและฟีลด์จ ากัด การแยกตัว
ประกอบและระบบเข้ารหัสลับกุญแจสาธารณะอาร์เอ็สเอ การทดสอบ
ความเป็นจ านวนเฉพาะ ลายเซ็นดิจิทัล ระบบเข้ารหัสลับเส้นโค้งเชิงวงรี 

 

  Concept of cryptography and related mathematics, 
symmetric and asymmetric ciphers, discrete logarithm 
problems and Diffie– Hellman key exchange, ElGamal public 
key cryptosystem, basic of group theory, collision algorithm 
for the DLP, Chinese remainder theorem, Pohlig– Hellman 
algorithm, basic of rings and finite fields, integer factorization 
and RSA public key cryptosystem, primality testing, digital 
signature, elliptic curve cryptosystem 
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EN 814 506 การคณนาควอนตัม 3(3-0-6) 
 Quantum Computation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 402   
  กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัมของระบบเปิด ความยุ่งเหยงิ 

แนวคิดของทฤษฎีความซับซ้อน วงจรควอนตัม ควอนตัมอัลกอริทึม 

 

  Quantum mechanics, quantum mechanics of an open 
system, entanglement, concept of complexity theory, 
quantum circuits, quantum algorithms 
 

 

EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) 
 Financial Engineering and Computation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000  
  แบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง สินทรัพย์ที่

มีความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดเวลาวิยุต การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าส่วนบุคคลและสาธารณะ ราคาตราสารสิทธิ การจัดการ
ความเสี่ยง โครงสร้างก าหนดเวลาของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบ
เฟ้นสุ่ม 

 

  Simple market models, risk- free assets, risky assets, 
discrete time market models, portfolio management, forward 
and futures contracts, option pricing, risk management, term 
structure of interest rates, stochastic interest rates 
 

 

EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computational Finance  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000  
  เครื่องมือสร้างแบบจ าลองส าหรับตราสารสิทธิทางการเงิน การ

ก่อก าเนิดตัวเลขสุ่มด้วยการแจกแจงแบบระบุไว้ การจ าลองมอนติคาร์โล
ด้วยสมการสโทแคสติกเชิงอนุพันธ์ วิธีการมาตรฐานส าหรับตราสารสิทธิ
มาตรฐาน วิธีสมาชิกจ ากัด ราคาของตราสารสิทธิที่ผิดธรรมดา 

 

  Modeling tools for financial options, generating 
random numbers with specified distributions, Monte Carlo 
simulation with stochastic differential equations, standard 
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methods for standard options, finite-element methods, pricing 
of exotic options 

   
EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 
 Microcontrollers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 203   
  ภาพรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์รอบนอก  เครื่องมือ

พัฒนา ภาษาแอสเซมบลี ช่องทางข้อมูลเข้าออก การขัดจังหวะ ตัวจับ
เวลา หน่วยเปรียบเทียบแรงดัน หน่วยสร้างแรงดันอ้างอิง หน่วยแปลง
สัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัล หน่วยการสื่อสารอนุกรม เครื่องมือระบบ
ขั้นสูง 

 

  Overview of microcontrollers, peripherals, developing 
tools, assembly language, input output port, interrupt, timer, 
voltage comparator unit, voltage reference unit, analog- to-
digital converter unit, serial communication unit, advanced 
system tools 
 

 

EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Microcontrollers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 814 607   
  สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 และ 32 บิต, ภาษา

ระดับสูงส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ วงส่วนประกอบภายในของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การสื่อสารอนุกรมแบบ SPI และ I2C หน่วยแสดงผล
ชนิดกราฟิกส์ หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ระบบปฏิบัติ การส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 16 and 32 bit microcontroller architectures, high level 
language for microcontrollers, microcontroller peripherals, SPI 
and I2 C serial communication, graphics display,  digital signal 
processor, operating systems for microcontrollers, internet of 
things 
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EN 814 609 ระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
 Embedded Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 305  
  ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป ไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว 

โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การค านวณก าลังงานต่ า การ
ออกแบบระบบเชื่อถือได้ ระเบียบวิธีการออกแบบ วงจรชีวิต การ
สอบถามและวิเคราะห์ความต้องการ ข้อก าหนด การออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรม การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบคู่ขนาน การ
ทดสอบ การบ ารุงรักษา การบริหารโครงการ 

 

  History and overview, embedded microcontrollers, 
embedded programs, real- time operating systems, low- power 
computing, reliable system design, design methodologies, life 
cycle, requirements analysis and elicitation, specification, 
architectural design, hardware/software concurrent design, testing, 
maintenance, project management   

 

   
EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) 
 Processor Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 204  
 หลักการออกแบบหน่วยประมวลผล การออกแบบชุดค าสั่ง วัฎ

จักรชุดค าสั่ง การสร้างหน่วยที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในหน่วยประมวลผล  
รีจิสเตอร์ หน่วยทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เส้นทางข้อมูล ภาษาที่ใช้ใน
การออกแบบฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือสังเคราะห์วงจร เอ็ฟพีจีเอ 

 

 Principles of processor design, instruction set design, 
instruction cycle, implementation of processor functional units, 
registers, arithmetic and logic unit, datapath, hardware description 
language and synthesis tools, FPGA 

 

   
EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 306   
  ประวัติและแนะน าวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ วัฏจักรการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้งาน การ
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ก าหนดลักษณะเฉพาะด้านฟังก์ชันและด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน การออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของระบบ การทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาระบบ 
การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบระบบที่ท างานพร้อมกัน การน า
ระบบออกใช้งาน 

  History and overview of computer systems 
engineering, life cycle of computer systems, requirements 
analysis, functional and non- functional specification, 
architectural design, testing, maintenance, project 
management, concurrent ( hardware/ software)  design and 
implementation 

 

   
EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human-Computer Interaction  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 306   
  ประเด็นปัจจัยมนุษย์ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับระบบเชิงโต้ตอบ ทฤษฎี ตัวแบบ 
และการศึกษาเรื่องการใช้งาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ภาษา
ค าสั่งงาน การจัดด าเนินการโดยตรง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ
กราฟฟิก การออกแบบเวิลด์ไวด์เว็บ 

 

  Human factor issues in hardware and software 
development, design of user interfaces for interactive systems, 
theories, models, and usability studies, user interface 
development, command languages, direct manipulation, graphical 
user interfaces, World Wide Web design 

 

   
EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
 Data Science and Big Data Analytics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 304   
  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นแนะน า วงชีพการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่  การทบทวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการ
วิเคราะห์ขั้นสูง การจับกลุ่ม กฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย 
การจ าแนก การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อความ ฮาดูป 
สปาร์ค 
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  Introduction to big data analytics, data analytics 
lifecycle, review of basic data analytic methods,  advanced 
analytical theory and methods, clustering, association rules, 
regression analysis, classification, time series analysis, text 
analysis, Hadoop and Spark platform 

 

   
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Software  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ ก่อน  
  บรรยายและอภิปรายในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในสาขา

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
 

  Lectures and discussions on current topics of interest 
in computer software 

 

   
EN 814 801 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Internetworking  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   
  แนะน าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลเพื่อความ

ควบคุมการสื่อสาร มัลดิมีเดียแอพพลิเคชัน การท างานแบบแถวคอย 
คุณภาพการให้บริการ เครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงของเครือข่าย 
การตรวจสอบเครือข่าย อินเตอร์เน็ทโพรโตคอล 

 

  Introduction to computer networks, transmission 
control protocol, multimedia  applications, queueing,  quality 
of service, wireless networks, network security,  network 
monitoring, internet protocol 
 

 

EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Security  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องได้รับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ ก่อน  
  ภัยคุกคามความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ นโยบายด้านความ

มั่นคง การได้มาซึ่งข้อมูลเป้าหมาย การแสวงหาประโยชน์จากภาวะเสี่ยง
สูง วิทยาการเข้ารหัสลับ นิติวิทยาเครือข่าย การเพิ่มความแข็งแกร่งให้
ระบบคอมพิวเตอร์ 
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  Computer security threats, security policies, target 
acquisitions, exploiting vulnerabilities, cryptography, network 
forensics, system hardening 
 

 

EN 814 803 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6) 
 Wireless Communications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   
  ระบบสื่อสารแบบไร้สายขั้นแนะน า ระบบสื่อสารแบบไร้สาย

สมัยใหม่ หลักมูลการออกแบบระบบแนวคิดสื่อสารแบบเซลลูลาร์ 
เทคนิคการเข้าถึงหลายทางส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย การแพร่ของ
สัญญาณวิทยุเคลื่อนที่ การสูญเสียในวิถีขนาดใหญ่ ระบบและมาตรฐาน
การสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานแบบวายฟาย และ มาตรฐานเครือข่าย
เฉพาะที่แบบไร้สายไอทริเปิลอี 802.11 มาตรฐานบลูทูธและมาตรฐาน
ไอทริเปิลอี 802.15 

 

  Introduction to wireless communication systems, 
modern wireless communication systems, the cellular 
concept system design fundamentals, multiple access 
techniques for wireless communications, mobile radio 
propagation, large- scale path loss, wireless systems and 
standards, Wi- Fi and the IEEE 802. 11 wireless LAN standards, 
Bluetooth and IEEE 802.15 standards 
 

 

EN 814 804 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Wireless Personal Area Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   
  เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเบื้องต้น  ความต้องการของอุปกรณ์

รับส่งสัญญาณ  การกระจายของสัญญาณแบบไร้สาย  โปรโตคอล
ช่องสัญญาณร่วมกันของเครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจ  การเคลื่อนที่ของ
อุปกรณ์และการท างานของโปรโตคอลเพื่อหาเส้นทาง บูลธูท  เครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย ซิกบี การท างานของเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบไอพี
เวอร์ชัน 6 (6LoWPAN) การท างานของอุปกรณ์แบบส่วนบุคคลบน
อินเตอร์เน็ต 

 



มคอ. 2 

- 68 - 
 

  Introduction to wireless personal area networks 
( WPAN) , transceiver requirement, RF propagation, Ad hoc 
wireless media access protocols, mobility and routing and 
WPAN protocol, bluetooth, Zigbee, 6LoWPAN and applications 
of WPAN in internet 
 

 

EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Computer Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   
 เครือข่ายสมัยใหม่ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายสมัยใหม่ 

ปัจจัยพื้นฐานของเครือข่ายสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้ง ส่วน
ควบคุมซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้ง ส่วนแอพพลิเคชันของซอฟต์แวร์ดี
ไฟน์เน็ตเวิร์กกิ้งเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กฟังก์ชั่นเวอร์ชวลไลเซชั่น ฟังก์ชันการ
ท างานเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กฟังก์ชันเวอร์ชวลไลเซชั่น คุณภาพการ
ให้บริการ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 Modern computer networks,  elements of modern 
computer networks, requirements of modern computer 
networks, software defined networks (SDN), SDN control plane, 
SDN application plane, network functions virtualizations (NFV), 
NFV functions, quality of service, internet of things 

 

 

EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 
 Cloud Computing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 204 และ EN 813 305  
 หลักมูลของคลาวด์คอมพิวติ้ง แนวคิด และโมเดล เทคโนโลยีที่

ท าให้เกิดคลาวด์ กลไกของคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการรักษาความปลอดภัย สถาปัตยกรรมของ
คลาวด์คอมพิวติ้ง และการท างานกับคลาวด์คอมพิวติ้ง 

 

 Fundamental of cloud computing, concepts and models, 
cloud- Enabling technology, cloud computing mechanisms, cloud 
infrastructure, cloud management, cloud security, cloud computing 
architecture and working with clouds 
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**EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Computer Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 003 102 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการท างานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา
อย่างน้อย 16 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงาน
หรือฝึกงานทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

  Each student required to work responsively in the area 
of computer 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 
 

 

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Computer Engineering Pre-Project  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 
  การส ารวจวรรณกรรมและการออกแบบเชิงความคิดของงาน

โครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ความดูแล
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

 

  Literature surveys and conceptual design of a project on 
a topic relevant to the field of computer engineering under the 
supervision of the project advisory committee 
 

 

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 
 Computer Engineering Project  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 814 998   
  งานโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ต่อเนื่องจากการศึกษาในวิชา EN 814 998 ภายใต้ความดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
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  Project on a topic relevant to the field of computer 
engineering in continuation of the study of EN 814 998 under the 
supervision of the project advisory committee 

 

   
EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamentals of flight  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
            หลักการบิน สภาพแวดล้อมส าหรับการบิน ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผู้ที่ท าหน้าที่
เดินอากาศ 

 

           Principles of flight, the flight environment, aircraft 
systems and performance, aviation physiology, aeronautical 
decision making 
 

 

EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน 3(3-0-6) 
 Flight Operation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 
กฎหมายด้านการบิน ระบบเครื่องช่วยเดินทาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
อากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
ขั้นตอนปฏิบัติเก่ียวกับท่าทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

 
          Rules of the air and air traffic service, flying safety, air 
law, radio navigation systems, technical type knowledge, radio 
telephony and signals, normal and emergency procedure 

 

   
**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 
 Aviation Weather and Navigation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

 
 อุตุนิยมวิทยาส าหรับนักบินการแปลข้อมูลสภาพอากาศ เทคนิค
การน าทางเบื้องต้น การค านวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 

 

 
 Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 
navigation, flight performance calculation and planning performance 
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**EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและทักษะด้านการบิน 3(2-2-5) 
 Integration Pilot Knowledge and Skills  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
           การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนส่งสินค้า
อันตราย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการบิน การฝึกอบรม
ส าหรับพนักงานอ านวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การ
เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, quality 
management system, planning and production control, 
transportation of dangerous goods, computer for flight 
planning, the dispatcher training, planning and production 
control, examination and preparation 
 

 

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับเอบีซดีี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับการ

แก้ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและ
โมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียน
โปรแกรมและกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการแก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ 
การน าเสนอ 

 
 
 

 

  Concepts of computational and statistical thinking for 
problem solving, analyzing the problem situations, producing 
algorithms and models, digital technology and tools for 
problem solving, programming and problem solving process, 
assessment and improvement of problem solving process, 
academic ethics, academic writing, presentation and critique 
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GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล

ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
รักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้น
แนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 

 

 Introduction to digital technology for data 
management, data processing, applying artificial intelligence, 
cloud computing, data security and data privacy, introduction 
of cryptocurrency, introduction of blockchain, introduction of 
smart contract, example applications in various areas 

 

   
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหา

ข้อมูลและความรู้  การให้เหตุผล การตัดสินใจ  เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์  การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหา 

 

          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 
 

 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่ม ี  
 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง ในชีวิตประจ าวัน การเล่า

เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง การแสดงความรู้สึก การบรรยายบุคลิกภาพ การ
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บรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบความเข้าใจความหมาย 
การบอกเล่าประสบการณ์ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5)            

Development of reading, writing, speaking, and listening 
skills for use in every-day life; expressing feelings; describing 
personalities, human characteristics, objects, places; 
inspecting and understanding meanings and relating 
experiences (Levels 1 to 5) 

   
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเท่า  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องต้น การ

แสดงความรู้สึก การตั้งค าถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความ
คิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 
academic contexts: expressing feelings, asking questions, making 
comparison and contrast; and expressing ideas. (Levels 2 to 6) 

 

   
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
 English III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเท่า  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ การน าเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเข้าใจความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  

Academic English skills in listening, speaking, reading, 
writing, presentation, discussion, expressing ideas, 
interpretation, understanding context clues, finding main ideas 
(Levels 3 to 7) 
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเท่า  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟังบรรยาย 

การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆ การพูดเพื่อโน้มน้าว การรายงาน
สถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวม
เนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills focusing 
on academic uses, expressing opinions on given themes, 
inducing speaking, reporting situations, analyzing information, 
and essay writing. (Level 4 to 8) 

 

   
SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอร์ใน 2 มิติ และ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวนเชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์ขั้น
แนะน า การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

 

  Matrix algebra for solving system equations, vector 
algebra in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity 
of real valued functions of one variable, derivatives and their 
applications, polar coordinates, complex number, math 
induction, introduction to integral,  numerical integration 

 

   
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 206  
  เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง 
อนุกรมก าลัง สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ขั้นแนะน า 
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  Techniques of integration, application of integration of  
real valued functions of one variable, functions of several 
variables, limits and continuity of  functions of several variable, 
partial derivatives, sequence and series of real numbers, 
power series, introduction to differential equations and their 
applications 

 

   
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  
  พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ 
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

 

  Vector algebra in three dimensions, line, plane and 
surface in 3D, euclidean space, functions of several variables, 
Jacobian, derivatives of functions of several variables, 
directional derivatives, applications of derivatives of functions 
of several variables, multiple integrals, coordinate systems 
and integration in various systems, line integrals, surface 
integrals, integral theorems 
 

 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  
  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลง
ลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

 

  First order differential equations, second order 
differential equations, higher order  differential equations and 
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applications, linear differential equations with variable 
coefficients, system of linear differential equations, Laplace 
transforms and applications, Fourier series, boundary value 
problems, elementary partial differential equations 

   
SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การวัดและวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสแบบของยัง 

ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของ
ของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการ
ขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 

 

  Measurement and data analysis, component of force, 
Young’s modulus, simple pendulum, Westphal specific gravity 
balance, viscosity measurement using Stoke’ s law, rotational 
dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 
columns and Meld’s experiment 

 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
  วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC มัลติมิเตอร์ 

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัส
ของเลนส์ การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ วงแหวนของ
นิวตัน 

 

  Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC- circuit, 
mustimeter, oscilloscope, determine the focal lengths of the 
concave and convex spherical mirrors, determine the focal lengths 
of the concave and convex lenses, determine of the refractive 
index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 
spectrometer and Newton’s rings 
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SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยา
ความโน้มถ่วง 

 

  Vectors, force and motion, conservation of 
momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 
motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 
gravitational interaction 

 

   
SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physic II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิต

และสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา กระแสไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและรังสี
ฟิสิกส์เบื้องต้น   

 

  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 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางวนิดา แก่นอากาศ   x-xxxx-xxxxx-xx-x ศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Engineering), 
University of Hertfordshire, UK., 
2544     
- M.Sc. (Computer Engineering), 
Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, UK., 
2541     
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 

2 นางกานดา สายแก้ว x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2546 
- M.S. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2542   

    - B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2540 

3 นายพิเชษฐ เช่ียวธนะกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - M.Eng. (Telecommunications), 
Asian Institute of Technology, 
2542   
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง, 2534 

4 นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - M.Sc. (Computer Science), The 
George Washington University, 
U.S.A., 2535 
- สต.บ. (การประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2531 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

5 
 

นางสาวกรชวัล  ชายผา x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2554 
- M.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2548   
- B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2546 

6 นางสาวดารณี  หอมดี  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science), 
University of Manchester, UK., 
2545 
- M.S. (Computer Science), 
University of Manchester, UK., 
2541   
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2539 

7 นายภัทรวิทย์ พลพินิจ   x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science), 
Liverpool University, UK., 2552 
- M.S. (Computer Science), Asian 
Institute of Technology, 2546 
- B.S. (Mathematics, 
concentration in Computer 
Science), Cornell University, 
U.S.A., 2544 

8 นายวิชชา  เฟื่องจันทร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering), University of 
Regina, Canada, 2552 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545   
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2543 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

9 นายนวภัค  เอื้ออนันต ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - Ph.D. (Electrical Engineering), 
Iowa State University, U.S.A., 
2543      
- M.Sc. (Electrical Engineering), 
Iowa State University, U.S.A., 
2539     
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2534 

10 นายวาธิส  ลลีาภัทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
2550 
- M.S. (Computer Engineering), 
Case Western Reserve 
University, U.S.A., 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Mechanical 
Engineering), Colorado State 
University, U.S.A., 2553 
- M.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
ไทย., 2543   
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง, ไทย., 2539 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

2 นายจิระเดช พลสวสัดิ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2543 

3 นายชัชชัย คุณบัว x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Information 
Technology), George Mason 
University, USA 2548 
- M.Sc.(Telecommunications), 
University of Pittsburgh, USA, 
2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2535 

4 นายภาณุพงษ์ วันจันทึก x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554 
- M.Phil. (Computer Science), 
University of Manchester, UK, 
2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2538  

5 นายอนัตต์ เจ่าสกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2537 
- วศ.บ. (ไฟฟ้าก าลัง), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2530 

6 นายกิตติ์ เธียรธโนปจยั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
2548 
- M.Eng. (Computer 
Engineering), Asian Institute  
of Technology, 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

7 นายชวิศ ศรีจันทร ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Microelectronics and 
Embeded Systems), Asian 
Institute of Technology, 2561 
- M.Sc. (Microelectronics And 
Microsystems), Hamburg 
University of Technology, 
Germany, 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2545 

8 นายวสุ เชาว์พานนท์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - Ph.D. (Information Science), 
University of Pittsburgh, U.S.A., 
2544   
- M.Sc. (Computer Science), 
New York University, U.S.A., 
2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2530 

หมายเหตุ: รายชื่ออาจารย์ประจ าอาจมีเพิ่มเติมในภายหลัง 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะท าการเชิญ
อาจารย์พิเศษมาสอนตามความจ าเป็น 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษา
รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ก่อนออกไปท างานจริง  

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทาง
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับตนเอง   

1. ส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกงาน 
 EN 813 796  การฝึกงาน   1(0-3-1)
 EN 814 998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    1(0-3-2)                                                                                                
      EN 814 999  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    2(0-6-3) 
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2. ส าหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 
      EN 813 796  การฝึกงาน   1(0-3-1)                                              
      EN 814 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   6 หน่วยกิต 
 โดยการฝึกงานนั้นนักศึกษาแต่ละคนต้องท าการฝึกงานอย่างน้อย 30 วันท าการติดต่อกัน  
กับหน่วยงานที่สาขาวิชาฯ เห็นชอบ และต้องน าเสนอรายงานการฝึกงานและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา ส่วนสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความ
รับผิดชอบในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างานที่ชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมิน  
โดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.6  มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
4.2 ช่วงเวลา  
 4.2.1 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกงาน 
 ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วง

ภาคการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันท าการ (8 x 30) ระยะเวลารวม คิดเป็น 240 ชั่วโมง 
 4.2.2 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

 ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ในภาค
การศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน โดยไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ

ก าหนด) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงการ 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หัวข้อวิชาโครงการ จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข

ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงการที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 5.2.1 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้

เครื่องมือ  
 5.2.3 มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าโครงการ โครงการสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได ้
5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 
5.3.2 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกงาน) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
 5.4.1 EN 814 998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1 (0-3-2) 
 5.4.2 EN 814 999  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 (0-6-3) 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการทางเว็ปไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงการ สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวต้องสามารถท างานได้
ในเบื้องต้น และการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 
(1) มี ก า รตั ดสิ น ใจ ใช้ อ งค์ ค ว ามรู้
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่
ค านึงถึงความปลอดภัย สุขภาพและ
สวัสดิภาพของสาธารณชน  และ
เปิดเผยปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้องค์ความ 
รู้และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสังคมในทางที่
ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่
ชุมชน 

(2) มีความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมการ
ผสมผสานวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน
เพื่อความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัล 
เครือข่ายคอมพิว เตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร ์

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรปูพื้นฐานของศาสตร์ทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่มีความเชื่อมโยงกันและมีการท างาน
อย่างถูกต้อง โดยอาศัยกระบวนการสอนในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบั ติ  มี ปฏิบั ติ การส าหรับ เสริ มทั กษะที่ ทันสมัย 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

(3) มีความทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความ 
สามารถพัฒนาความรู้ที่กว้างขวาง 
เกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อท าให้แพลตฟอร์ม
คอมพิว เตอร์และแอพพลิ เคชั่ นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ 
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ และการผสาน
รวมนวัตกรรมล่าสุดเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น 

 

(4) ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ฮ า ร์ ด แ ว ร์  
คอมพิวเตอร์ใหม่ ออกแบบและใช้งาน
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบสื่อสารและ
เครือข่าย เพื่อตอบโจทย์หรืองานที่
เฉพาะเจาะจงได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 
 

- รายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ทั้งในส่วน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ แทนการท่องจ า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 

(5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและการบริหารจัดการ ทาง 
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นหมู่คณะ 
 

- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ จัดแบบคณะ 
ท างาน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานใกล้ชิดกับ
เพื่อนร่วมงานและการท างานเป็นหมู่คณะ    

(6) มีการแสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

- การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอใน
ชั้นเรียน และเผยแพร่สื่อสารความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วย 
กัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารที่มี
การผสมผสานกับภาษาทางเทคนิคเชิง
คอมพิวเตอรไ์ด้ดี 

- มีระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรูท้างเทคนิคเชิงคอมพิวเตอร์ 

(8) มีความละเอียดรอบคอบในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

- มีวิชาโครงงานวิศวกรรม และสหกิจศึกษา เป็นวิชาที่อาศัย
ความละเอียดรอบคอบในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
มา ส าหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics & Moral) 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) PLO 1.1 จิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

(2) PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคา รพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

(3) PLO 1.3 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(4) PLO 1.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

(5) PLO 1.5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม 
การใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ  
(2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเปน็

ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
(3) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน  
(4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ  
(5) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ผลกระทบจากการใช้ความรู้ ต่อบุคคล องค์กร สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) PLO 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2 PLO 2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม   

(3) PLO 2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา โดย มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

 (4) PLO 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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(5) PLO 2.5 สามารถใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้  
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติ  

(2) ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ มีการเรียนรู้ในห้องเรียน และ การปฏิบัติการ 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีรายวิชา
โครงการเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) รายงานในชัน้เรียนประเมนิจากการน าเสนอ 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) PLO 3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการได้  
(2) PLO 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) PLO 3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมได้

อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  มีแนวคิดและ
ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม  

 (4) PLO 3.4 สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(5) PLO 3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได้  
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จัดการเรียนการสอน โดยการยกกรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ การให้มีการ

อภิปรายกลุ่ม และ ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  

(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
      2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skill & 
responsibility) 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
 (1) PLO 4.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่มพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

 (2) PLO 4.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม  

(3) PLO 4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
สาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(4) PLO 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5) PLO 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม  

(6) PLO 4.6  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน  การท างานร่วมกันระหว่างการปฏิบัติการ และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 
      2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
analysis, communication & information technology skills) 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) PLO 5.1 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยหรือการแสดงสถิติประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์  

(2) PLO 5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้  

(3) PLO 5.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ มีความช านาญในการใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม   

(4) PLO 5.4 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และน าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหา 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน  

(2) มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 



มคอ. 2 

- 91 - 
 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

(4) เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

3. ผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 
PLO ชั้นปีที่ 1  

สามารถออกแบบและก าหนดระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับ
จัดการกับเหตุการณ์และภาวะพร้อมกัน ตลอดจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เอพีไอ สามารถน า
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าด้วย
แบบจ าลองเชิงเส้น 
PLO ชั้นปีที่ 2 

สามารถออกแบบและน าความรู้ทางวิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้นเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างข้อมูล
และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบ สร้างและทดสอบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงล าดับ สามารถออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ 
PLO ชั้นปีที่ 3 

สามารถประยุกต์เครื่องมือทางความน่าจะเป็น กระบวนการสุ่ม และสถิติ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ 
และสร้างแบบจ าลองปรากฏการของสัญญาณและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์แบบจ าลอง
และภาวะการค านวณในระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจแบบจ าลอง การจัดระเบียบแฟ้ม และการประมวลผล
ระบบฐานข้อมูล สามารถวิเคราะห์ประเมินความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ สามารถ
ออกแบบพัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การออกแบบพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบสื่อสารดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยออกแบบ สร้างแบบจ าลองและจ าลองการท างานของระบบดิจิทัล 
PLO ชั้นปีที่ 4 

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 

8 ข้อ 29 และ 30 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ

แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 

3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 
10 ข้อ 36  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 มีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยอมรับ 
3.5 ผ่านเงื่อนไขในกลุ่มวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

3.4.1 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านทุกรายวิชา และ 
3.5.2 นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านไม่ต่ ากว่า C หรือ 

ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจาก
ระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

3.5.3 กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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3.6 การให้อนุปริญญา 
 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สมควรได้รับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.6.1  ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือ

อนุปริญญา 
 3.6.2  ไม่เป็นผู้ค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 3.6.3  ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร           
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
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2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
     การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจ านวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าที่บริหารและด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 ครั้งหรือมากกว่า 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฝ่ายวิชาการ ระดับคณะ เพื่อควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาก 
ผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
2.3 ติดตามและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย   
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าหมายของการรับทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีแรกของการเรียน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนในหลักสูตรฯ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการใน
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการท าโครงงาน และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและ
การประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและศักยภาพ
ให้กับนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดรูปแบบกิจกรรม ด าเนินการและประเมินผลกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้มีประโยชน์ตรงตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
3.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศึกษา โดยด าเนินการประชุมหารือหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
3.3.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในทุกปี

การศึกษา และให้น าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 กรณีที่นักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถยื่นค าร้องตรวจสอบระดับ

คะแนนในแต่ละรายวิชาได้ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด
คุณสมบัติเบื้องต้นและหารือกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงน าเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ  
และส่งเร่ืองเพื่อด าเนินการต่อไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน  
โดยประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผ่านมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 มีการติดตามและกระตุ้นให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นผ่านระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในแต่ละปี  
4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารงานของหลักสูตร และรายงานให้
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาทราบทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผ่านการวิพากษ์การเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพื่อเตรียมข้อมูลไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผ่านมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วน าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนผ่านการประชุมอาจารย์ผู้สอนเมื่อ
สิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการประชุมร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จากการประมาณการ
รายจ่าย และ การลงทุน  และ ประมาณการรายรับ เสนอต่อ คณะ และ มหาวิทยาลัย  หลังจากได้รับการ
จัดสรรบประมาณจากคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สถานที่  

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีส านักงานอยู่ที่อาคาร EN04 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มีพื้นที่ส าหรับการเรียนการสอน และ พื้นที่ใช้สอยของนักศึกษาดังนี้ 

  ห้องปฏิบัติการทางไมโครโปรเซสเซอร์   1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์    2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ (ใช้รวมกับของคณะฯ) 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการการประมวลผลสัญญาณและภาพ  1 ห้อง 
  ห้องประชุม      1 ห้อง 
  ห้องประชุม (ใช้รวมกับของคณะฯ)    3 ห้อง 
  ห้องบรรยาย      5 ห้อง 

 อุปกรณ์การสอน 
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์     70 เครื่อง 
 เครื่องรับโทรทัศน์       1 เคร่ือง 
 เครื่องเล่นวีดิทัศน์       1 เครื่อง 
 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอรับภาพ (ประจ าห้องเรียน)  7 เครื่อง 
 จอฉาย        2  จอ 
 Visualizer       1  ชุด 
 เครื่องขยายเสียง       1  ชุด 
 LCD Projector       4 เครื่อง 

 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 หอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวฯ 
1. หนังสือ   
 1.1  หนังสือภาษาไทย 2,367 รายการ    475 รายการ 
 1.2  ภาษาต่างประเทศ 1,638 รายการ 1,134 รายการ 
2. วารสาร   
 2.1  ภาษาไทย  44 รายการ 16 รายการ 
 2.2  ภาษาต่างประเทศ 15 รายการ   4 รายการ 
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3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
           3.1  ฐานข้อมูลอ้างอิง(Reference Database) 
  3.1.1  ซีดี-รอม ได้แก ่
   1. COMPENDEX PLUS 2. Science Citation Index 
  3.2.2  ระบบออนไลน์ 
   1. ISI Web of Science 2.  EI Compendex 
     3.2  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext Database) 
  1. Dissertation Fulltext  2.  ACM 
  3.  IEEE 
     3.3  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
  1.  ScDirect   2.  Kluwer e-Journal 
  3.  Blackwell Synergy  4. Cambridge Journals 
  5.  AIP    6.  Link  Springer 
  7.  ASME    
     3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.  Kluwer Online  2.  netLibrary 
     3.5  ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างเอง 
  1. E-Thesis   2.  ฐานข้อมูล Project 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ วางแผนงบประมาณ  

เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามปีงบประมาณ 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ ผู้เรียน เพื่อด าเนินการจัดหา 
ตามปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับ ข้อก าหนดตาม มคอ.1 และ เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ ฝึกทักษะ ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งของ
มหาวิทยาลัย และ ของคณะ  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9) 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของการเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อน

ร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย 
เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ข้อ ตัวชี้วัด ตามที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
และอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1                 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้                 

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีด ี                 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1                 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2                 

ชั้นปีที่ 2                 

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา                  

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ                 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3                 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4                 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 

ชั้นปีที่ 3                 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                

ชั้นปีที่ 4                 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ                 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 หมายถึง  สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนัเก่ียวกับความเป็นพลเมืองใน

สังคมประชาธปิไตยกบัวิถีชีวิตชมุชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็น
ผู้น าที่ดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปน็พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 หมายถึง  มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดลอ้ม การเป็นผู้ประกอบการ 
ตลอดจนเรียนรู้หลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ อย่างเปน็ระบบเพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเดน็ตา่งๆ ในการแก้ปัญหาและการด าเนนิชีวิต 
3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.3 หมายถึง  สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 
responsibility) 
4.1 หมายถึง  มีภาวะการเป็นผู้น า 
4.2 หมายถึง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกต่าง) 
4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรต่อสังคมและสถาบัน 
4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, communication & information technology skills) 
5.1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารภาษาอังกฤษประจ าวนั 
5.2 หมายถึง  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วจิัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา

ชีวิตประจ าวนั 
5.3 หมายถึง  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการ

สื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

⚫  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 105 หน่วยกิต                          

ชั้นปีที่ 1                          

วิชาแกนทางวิศวกรรม                          

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  ⚫      ⚫  ⚫   ⚫     ⚫     ⚫  ⚫ 

EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  ⚫    ⚫     ⚫ ⚫          ⚫   ⚫ 

SC 401 206 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1    ⚫  ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

SC 401 207 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2    ⚫  ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫         ⚫    

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫         ⚫    

SC 501 005 ฟิสิกส์มลูฐาน 1    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫       ⚫    

SC 501 006 ฟิสิกส์มลูฐาน 2    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫       ⚫    
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาเฉพาะด้าน                          

EN 811 300 หลักมลูของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 

EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง 

⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫     ⚫     ⚫ ⚫   

EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫          ⚫ ⚫  ⚫ 

ชั้นปีที่ 2                          

วิชาแกนทางวิศวกรรม                          

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ 

EN 812 000 วิยุตคณติและพีชคณิตเชิงเส้น ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫     ⚫     ⚫    

EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์   ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫             ⚫ 

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อก
อิเล็กทรอนิกส ์

 ⚫    ⚫     ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 

EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 ⚫  ⚫  ⚫     ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

SC 402 202 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3    ⚫  ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ 
วิศวกรรมศาสตร ์

   ⚫  ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

วิชาเฉพาะด้าน                          

EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทลั ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิง
ตรรกะดิจิทัล 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

ชั้นปีที่ 3                          

วิชาแกนทางวิศวกรรม                          

EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและ
แบบจ าลอง 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫  ⚫  

วิชาเฉพาะด้าน                          

EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อ
ประสาน 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
และการต่อประสาน 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 304 ระบบฐานข้อมลู  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 305 ระบบปฏิบตัิการ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  ⚫  

EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 

EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทลัและ
แบบจ าลอง 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ ⚫       ⚫   ⚫    

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                          

EN 813 796 การฝึกงาน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  

 
 

 
                         



มคอ. 2 

 

- 109 - 

รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาเลือก                          

EN 812 700 การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบล ี

 ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫              

EN 813 500   การเรยีนรู้ของเครื่อง  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫       ⚫   ⚫    

EN 813 501   การประมวลผลภาพแบบดิจิทลั  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫   ⚫ 

EN 813 502   คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 503   ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้
ทางวิศวกรรม 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 504   เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
ด้วยภาษาวีเอซดีแอล 

⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต ์ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลั
ประยุกต ์

⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดย
ใช้ซีมอส 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           



มคอ. 2 

 

- 110 - 

รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
วิศวกรคอมพิวเตอร ์

⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           

EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีว
การแพทย์ 

⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

EN 813 703 การโปรแกรมมลัตคิอร์และจีพีย ู ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    

EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม  ⚫     ⚫    ⚫               

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ  ⚫     ⚫    ⚫               

EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการ
ประยุกต์ใช้ 

 ⚫     ⚫    ⚫               

EN 813 709 ปัญญาประดิษฐเ์สรมิ    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 

EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่า
อุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

ชั้นปีที่ 4                          

วิชาเฉพาะด้าน                          

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                          

EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเลือก                          

EN 814 505 วิทยาการเข้ารหัสลับ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 506 การคณนาควอนตัม ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร ์ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร ์  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง  ⚫    ⚫ ⚫                   

EN 814 609 ระบบฝังตัว  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล  ⚫     ⚫ ⚫                  
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  ⚫  

EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์

    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  ⚫    

EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

⚫      ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 774 หัวข้อเรื่องพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  

⚫    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 801 การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫        ⚫  ⚫    

EN 814 803 การสื่อสารแบบไรส้าย  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 804 เครือข่ายไรส้ายส่วนบุคคล  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫          ⚫    

EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอรส์มัยใหม ่ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง ⚫      ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫ 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่นๆ                          

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 003 301 ความเสยีดทานและการสึกหรอ
ในงานวิศวกรรมระบบราง 

 ⚫    ⚫     ⚫             
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและ
ควบคุมรถไฟ 

 ⚫    ⚫     ⚫             

 

 

EN 003 304 การวางแผนและการจดัการ
ขนส่งระบบราง 

 ⚫    ⚫     ⚫             

 

 

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบ
ขนส่งทางราง 

 ⚫    ⚫     ⚫             

 

 

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้น
แนะน า 

 ⚫    ⚫     ⚫             

 

 

EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ  ⚫      ⚫  ⚫  ⚫      ⚫     ⚫   

EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  ⚫      ⚫  ⚫  ⚫      ⚫     ⚫   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  ⚫    ⚫     ⚫               

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการ
เดินรถ 

 ⚫    ⚫     ⚫             
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รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบ
โปรแกรมได ้

 ⚫     ⚫     ⚫       ⚫   ⚫    

EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫       ⚫    ⚫ ⚫  

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น  ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน  ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การ
เดินอากาศ 

 ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

EN 900 006 
 

บูรณาการความรู้ด้านนักบิน
และทักษะด้านการบิน 

 ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565) 

1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

PLO 1.1 จิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

PLO 1.3 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

PLO 1.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์   

PLO 1.5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม การใ ช้
คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 

PLO 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

PLO 2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  

PLO 2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  สามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้
ตรงตามข้อก าหนด รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดย มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

PLO 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง  

PLO 2.5 สามารถใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้  
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3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

PLO 3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการได้  

PLO 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

PLO 3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  มีแนวคิดและทักษะของการเป็น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม  

PLO 3.4 สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

PLO 3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได้  
 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(Interpersonal skill & responsibility) 

 PLO 4.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่มพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

PLO 4.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม  

PLO 4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

PLO 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

PLO 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม  

PLO 4.6  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
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5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

PLO 5.1 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์  

PLO 5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้   

PLO 5.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ มีความช านาญในการใช้งานเอกสารทางวิศวกรรม   

PLO 5.4 สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้   
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
 

สรุปรายวิชาตามองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

 

 



มคอ. 2 

- 119 - 

สรุปรายวิชาตามเนื้อหาสาระส าคัญสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Body of Knowledge) 
 

เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 10 องค์ความรู้ ดังนี ้
 1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 
 2. คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics) 
 3. อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 
 4. ตรรกศาสตร์ดิจิทัล (Digital Logic) 
 5. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) 
 6. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and Organization) 
 7. ระบบปฏิบตัิการ (Operating Systems) 
 8. ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 
 9. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
 10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. วิชาแกนทางวิศวกรรม 
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  X         
 Engineering Drawing           
EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม   X        
 Engineering Skills Development           
EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น    X        
 Linear Circuit Analysis           
EN 812 000 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้  X         
 Discrete Mathematics and Linear 

algebra 
          

EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์    X        
 Analogue Electronics            
EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์   X        
 Analogue Electronics Laboratory           
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ X X X X X X X X X X 
 Computer Engineering Workshop 

practice 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง    X         
 Stochastic Processes and Modeling           
EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ   X         
 Theory of Computation           
SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1  X         
 Calculus for Engineering I           
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2  X         
 Calculus for Engineering II           
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3  X         
 Calculus for Engineering III           

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์  X         
 Differential Equations for Engineering           

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   X        
 General Physics Laboratory I           

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   X        
 General Physics Laboratory II           

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1   X        
 Fundamentals of Physics I           

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2   X        
 Fundamentals of Physics II           

2. วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  X          

 Advanced Computer Programming           

EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  X          
 Advanced Computer Programming 

Laboratory 
          

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X          
 Fundamentals of Computer Programming           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 813 304 ระบบฐานข้อมูล         X   

 Database Systems           
EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์          X  

 Software Enginnering           
EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ  X         

 Computational Intelligence           
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี       X      
 Data Structures and Algorithms           

EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ        X    
 Operating Systems           

EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์          X 
 Computer Networks           

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์           X 
 Computer Networks Laboratory           

EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง           X 
 Principles of Digital Communication 

and Modeling 
          

- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ    X         

 Circuits Signals and Systems           
EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล     X       

 Digital Logic Design           
EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล     X       

 Digital Logic Design Laboratory           

EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน     X       
 Microprocessors and Interfacing           

EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน    X       
 Microprocessors and Interfacing 

Laboratory 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์       X     

 Computer Architecture           
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม 

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ X X X X X X X X X X 
 Seminar in Computer Engineering           

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ X X X X X X X X X X 
 Computer Engineering Pre-Project           

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ X X X X X X X X X X 
 Computer Engineering Project           

3.  วิชาเลือก             
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
 -           
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี X          
 Assembly Programming           

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่  X          
 Web Application Development           

EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น X          
 Mobile Application Development           

EN 813 703 การโปรแกรมมัลติคอร์และจีพีย ู X          
 Multi-core and GPU Programming           
EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  X          
 Video Game Design           
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา X          
 Computer Technology for Education           
EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม  X         
 Artificial Neural Networks           
EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  X   X      
 Natural Language Processing 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้  X   X      
 Pattern Recognition and Its 

Applications 
          

EN 813 709 ปัญญาประดิษฐ์เสริม  X   X      
 Augmented Intelligence           

EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์         X  
 Computer Systems Engineering           

EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์          X  
 Human-Computer interaction           

EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

 X      X   

 Data Science and Big Data Analytics           

EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์          X  
 Special Topics in Computer Software           

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  X         

 Assembly Programming           
EN 813 500 การเรียนรู้ของเคร่ือง  X X        

 Machine Learning           
EN 813 501 การประมวลผลภาพเชงิดิจิทลั   X         

 Digital Image Processing           

EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น   X         
 Computer Animation           

EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม   X   X      

 
Game Theory and Engineering 
Applications 

          

EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข          X 
 Numerical Geometry of Images           

EN 814 505 วิทยาการรหัสลบั  X   X      
 Cryptography           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 814 506 การคณนาควอนตัม   X    X     

 Quantum Computation           
EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา X X         
 Financial Engineering and Computation           
EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร์  X   X      
 Computational Finance           
EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ใน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
         X 

 
Computer Network Design and 
Configuration 

          

EN 814 801 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย           X 
 Internetworking           

EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์           X 
 Computer Security           

EN 814 803 การสื่อสารแบบไร้สาย           X 
 Wireless Communications           

EN 814 804 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล           X 
 Wireless Personal Area Networks           

EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่          X 
 Modern Computer Networks           

EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง      X    X 
 Cloud Computing           

- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทลัขั้นสงูด้วยภาษาวีเอช
ดีแอล  

   X       

 Advanced Digital System Design with 
VHDL  

          

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์     X       
 Applied Digital Design 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์     X       

 Applied Digital Design Laboratory           
EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    X       

 Internet of Things           
EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ซีมอส   X X       

 CMOS Digital Integrated Circuit Design           
EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์   X        

 Nanoelectronics for Computer Engineers           
EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์   X        

 Biomedical Devices and Sensors           

EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์     X       
 Microcontrollers           

EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ันสูง    X       
 Advanced Microcontrollers           

EN 814 609 ระบบฝงัตัว                                                                                            X       
 Embedded Systems           

EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล    X  X     
 Processor Design           

- วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ 
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า  X         

 Introduction to Railway System Engineering           
EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน

วิศวกรรมระบบราง 
 X         

 Tribology in Railway System Engineering           
EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน  X         

 Rolling Stock Engineering           
EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคมุรถไฟ   X X       

 Railway Signaling and Control 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง  X         

 
Railway System Planning and 
Administration 

          

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง  X         
 Railway Project Management           

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ     X     X 
 Rail Track Design           

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า   X X       
 Introduction to Railway Maintenance           

EN 003 308 ระบบจา่ยไฟฟ้าส าหรับรถไฟ   X X       
 Railway Electrification           

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ   X        
 Railway Traction Systems           

EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ    X      X 
 Automation           

EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร X          
 Building Information Modeling           

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ   X        
 Rail Propulsion System           

EN 004 311 การควบคุมและการปฏบิัติการเดินรถ  X         
 Train Operation and Control           

EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้    X       
 Programmable Logic Controller           

EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า   X        
 Introduction to Robotics           

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  X         
 Engineering Economy           

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม  X         
 Engineering Management 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น   X       X 

 Fundamentals of flight           
EN 900 004 ปฏิบัติการดา้นการบิน   X       X 

 Flight Operation           
EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ  X       X  

 Aviation Weather and Navigation           
EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบนิและทักษะดา้นการบนิ  X       X  

 Integration Pilot Knowledge and Skills           
 4.  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                                   

EN 813 796 การฝึกงาน                                                             X X X X X X X X X X 
 Practical Training           

EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          X X X X X X X X X X 
 Cooperative Education in Computer 

Engineering 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นางวนิดา  แก่นอากาศ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ มหาวิทยาลยัแก่น, ประเทศไทย 2538 
ปริญญาโท      M.Sc. (Computer Engineering) Imperial College of Science, 

Technology and Medicine, UK. 
2541 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Engineering) University of Hertfordshire, UK. 2544 

 
3.   ผลงานทางวิชาการ (ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง) 

3.1  ต ารา 
- 

3.2  ผลงานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการการวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผังการไหล และจัดท าระบบ 

ฐานข้อมูลการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
ของเสียอันตรายชุมชนในประเทศไทย วช (1 พฤษภาคม 2562 - 29 
กุมภาพันธ์ 2563) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : เกษตรแม่นย าด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการพื้นที่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกอ้อยบนอุปกรณ์อัจฉริยะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) (15 มกราคม 2562 - 14 
มกราคม 2563) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป 
จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) (1 
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม (24 พฤศจิกายน 2561 - 27 สิงหาคม 2562) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายสู่การวิจัย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (6 
พฤศจิกายน 2560 - 3 สิงหาคม 2561) 
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3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) ศุภณัฐ เศรษฐพงศกร., รศ.วนิดา แก่น
อากาศ., Fingerprint Biometric Improves 
Student Achievements and School 
Safety, ICER2019, pp.54, วันที่ 1  ก.ย.  
2562 - 30  ก.ย.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

2.) ศุภณัฐ เศรษฐพงศกร., จีรภา สิมะจารึก., 
ยุภาพร ทองน้อย., รศ.วนิดา แก่นอากาศ., 
Embracing E-Sports to Enhance 
School Kid Achievements, ICER2019, 
pp.55, วันที่ 1  ก.ย.  2562 - 30  ก.ย.  
2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) รศ.วนิดา แก่นอากาศ., Tuning latent 
dirichlet allocation parameters using 
ant colony optimization , Journal of 
Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering, Vol.10, No.1-9, 
pp.21-24, วันที่ 1  ก.ค.  2562 - 31  ก.ค.  
2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556; 1  

4.) รศ.วนิดา แก่นอากาศ., จีรภา สิมะจารึก.
, ยศยาดา สทิธิวงศ์., ทิพานันท์ พงษ์สุวรรณ., 
360o Virtual 3D Paper Craft Exhibition 
in Remembrance of  His Majesty King 
Rama IX , the 2019 International 
Conference on Library and 
Information Science (LIS 2019), pp.54, 
วันที่ 21  ม.ค.  2562 - 31  ม.ค.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

5.) รศ.วนิดา แก่นอากาศ., วันชัย มาลวีงษ์., 
ผิวพรรณ มาลีวงษ์., รัฐพล ไกรกลาง., ภคมล 
เหล่ารักษาวงศ์., อรนุช แสนพล., รัชนี รอด
ไพร., ทองจิต ธานจอมนาง., Current high 
prevalences of Strongyloides 
stercoralis and Opisthorchis viverrini 
infections in rural communities in 
northeast Thailand and associated risk 
factors, BioMed Central, Vol.18, No.1, 
pp.940, วันที่ 1  ธ.ค.  2561 - 31  ธ.ค.  
2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556; 1  

6.) รศ.วนิดา แก่นอากาศ., วันชัย มาลวีงษ์., 
ผิวพรรณ มาลีวงษ์., รัฐพล ไกรกลาง., อรนุช 
แสนพล., ทองจิต  ธานจอมนาง., รัชนี  รอด
ไพร ., ภคมล  เหล่ารักษาวงศ์., Impact of 
the health education and preventive 
equipment package (HEPEP) on 
prevention of Strongyloides stercoralis 
infection among rural communities in 
Northeast Thailand: a cluster 
randomized controlled trial,  ิBMC 
Public Health, Vol.18, No.1, pp.1184, 
วันที่ 19  ต.ค.  2561 - 31  ต.ค.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556; 1  

 
4. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  25 ปี 6 เดือน 
 
5. ภาระงานสอน 

ระดับปรญิญาตรี  (หลักสูตรนี)้ 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Fundamentals of Computer Programming 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
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EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  
 Theory of Computation 
EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ 
 Computational Intelligence 
EN 813 500 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
 Machine Learning 
EN 813 709 ปัญญาประดิษฐ์เสริม   
 Augmented Intelligence 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                              
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นางกานดา สายแก้ว  
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
 รองศาสตราจารย์  

 
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี B.S. (Electrical and Computer 
Engineering)       

Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

2540 

ปริญญาโท      M.S. (Computer Science and 
Engineering)     

University of Michigan, 
U.S.A. 

2542 
 

ปริญญาเอก Ph.D (Computer Science and 
Engineering) 

University of Michigan, 
U.S.A. 

2546 

                           
2.  ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

2.2  งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบท านายการรอคิวการบริการแบบอัจฉริยะส านักงานกองทุนสนบัสนนุ 

การวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม (1 มิถุนายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561) 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า บริษัท ทีทูพี 

จ ากัด (1 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561) 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย : การเพิ่มความสามารถของผู้ปกครองในการคัดกรองบุตรที่มีภาวะออทิซึม

โดยใช้เทคโนโลยีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (1 พฤศจิกายน 
2560 - 30 พฤศจิกายน 2561) 

2.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) รศ.กานดา สายแก้ว., Semi-automatic 
pig weight estimation using digital 
image analysis, Applied Engineering in 
Agriculture, Vol.35, No.4, pp. 521-534, 
วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

2.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภัทรวิทย์ พล
พินิจ., Personal Verification System 
Using Thai ID Card and Face Photo for 
Cross-Age, The 23rd International 
Computer Science and Engineering 
Conference, pp. 1-6 วันที่ 30 ต.ค. 2562 
- 1 พ.ย. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวร
เดช., ผศ.วิชชา เฟื่องจนัทร์., รศ.กานดา 
สายแก้ว., Applications to Screen 
Children with Autism Spectrum 
Disorder, The 23rd International 
Computer Science and Engineering 
Conference, pp. 1-6 วันที่ 30 ต.ค. 2562 
- 1 พ.ย. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

4.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภัทรวิทย์ พล
พินิจ., Personal verification system 
using ID card and face photo, 
International Journal of Machine 
Learning and Computing (IJMLC), 
Vol.9, No.4, pp. 1-6 วันที่ 1 ส.ค. 2562 - 
31 ส.ค. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

5.) รศ.กานดา สายแก้ว., Prediction of 
Waiting Time in One-Stop Service, 
International Journal of Machine 
Learning and Computing (IJMLC), 
Vol.9, No.3, pp. 1-6, วันที่ 1  มิ.ย. 2562 - 
31 ก.ค. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

6.) รศ.กานดา สายแก้ว., ณรงค์ อินทร์ธิ
รักษ์., Automated Thai-FAQ chatbot 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

using RNN-LSTM, 2018 22nd 
International Computer Science and 
Engineering Conference, ICSEC 2018, 
pp.259-262, วันที่ 21 พ.ย. 2561 - 24  
พ.ย. 2561  

วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

7.) รศ.ธัชพงศ์  กตัญญูกุล., รศ.กานดา สาย
แก้ว., Non-Newsworthy Message 
Removal for Efficient Credibility 
Assessment ,  International Journal of 
Machine Learning and Computing, Vol
.7, No.6, pp. 203-207 วันที่ 1 ธ.ค.  2560 
- 31 ม.ค. 2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

8.) รศ.กานดา สายแก้ว.,  A Comparative 
Study of Rule-Based Inference 
Engines for the Semantic Web, IEICE 
TRANSACTIONS on Information and 
Systems , Vol.E101-D, No.1, pp. 82-89, 
วันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

 
3. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  17 ปี 2 เดือน 
 
4. ภาระงานสอน 

ระดับปรญิญาตรี (หลักสตูรนี้) 
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
 Advanced Computer Programming 
EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  

 Advanced Computer Programming Laboratory 
EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่  
 Web Application Development 
EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 

 Mobile Application Development 
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EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน    
 Practical Training    
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายพิเชษฐ  เชี่ยวธนะกุล  
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย์  
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)         สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ประเทศไทย 

2534 

ปริญญาโท      M.Eng. (Telecommunications)     Asian Institute of 
Technology  ประเทศไทย 

2542 
 

                           
3. ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

3.2 งานวิจัย 
- 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) รศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล., A variant of 

the Schnorr signature using an elliptic 

curve over a field of characteristic two, 

The 15th International Joint 

Conference on Computer Science and 

Software Engineering (JCSSE2018), pp.1-

5, วันที่ 1  มิ.ย. 2561 - 30  มิ.ย. 2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน

วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.

2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  23 ปี 7 เดือน 
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5. ภาระงานสอน 
ระดับปรญิญาตรี (หลักสตูรนี้) 

EN 812 000 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 
 Discrete Mathematics and Linear algebra 
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ 
 Circuits Signals and Systems 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   
 Stochastic Processes and Modeling 
EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง 
 Principles of Digital Communication and Modeling 
EN 813 403 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจ าลอง    
 Principles of Digital Communications and Modeling Laboratory 
EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 
 Numerical Geometry of Images 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน    
 Practical Training    
EN 814 505 วิทยาการรหัสลบั 
 Cryptography 
EN 814 506 การคณนาควอนตัม 
 Quantum Computation 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี สต.บ. (การประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประเทศไทย 2531 

ปริญญาโท      M.Sc. (Computer Science) The George Washington University, 
U.S.A. 

2535 

 
3. ผลงานทางวิชาการ (ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง) 

3.1  ต ารา 
- 

3.2  ผลงานวิจัย 
- 

3.3  บทความทางวิชาการ 
ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) ผศ.ปานหทัย บัวศรี., ผศ.ปานหทัย บัว
ศรี., รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช., A 
Photovoltaic System for a Farm in 
Khon Kaen Province, RASECONF, pp. 
1-7, วันที่ 27  มี.ค. 2563 - 29  มี.ค. 
2563  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

2.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวร
เดช., ผศ.วิชชา เฟื่องจนัทร์., รศ.กานดา สาย
แก้ว., Applications to Screen Children 
with Autism Spectrum Disorder, The 
23rd International Computer Science 
and Engineering Conference, pp. 1-6 
วันที่ 30 ต.ค.  2562 - 1  พ.ย. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  
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4. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  23 ปี 7 เดือน 
 

5. ภาระงานสอน 
ระดับปรญิญาตรี  (หลักสูตรนี)้ 

EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Fundamentals of Computer Programming 
EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   
 Data Structures and Algorithms 
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
 Assembly Programming 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  
 Theory of Computation 
EN 813 304 ระบบฐานข้อมูล  
 Database Systems 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                              
EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 
 Computer Systems Engineering 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นางสาวกรชวัล   ชายผา 
5. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

6. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี B.S. (Electrical and Computer 

Engineering) 
Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

2546 

ปริญญาโท      M.S. (Electrical and Computer 
Engineering)   

Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

2548 

ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering) 

Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

2554 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา 
- 

3.2  ผลงานวิจัย 
- 

3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวร
เดช., ผศ.วิชชา เฟื่องจนัทร์., รศ.กานดา 
สายแก้ว., Applications to Screen 
Children with Autism Spectrum 
Disorder, The 23rd International 
Computer Science and Engineering 
Conference, pp. 1-6, วันที่ 30 ต.ค.  
2562 - 1 พ.ย.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

2.) ผศ.กรชวัล ชายผา., ARCode: 
Augmented Reality Application for 
Learning Elementary Computer 
Programming, The 16th International 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering 
(JCSSE2019), pp. 1-6, วันที่ 10  ก.ค.  
2562 - 12  ก.ค.  2562  

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) ผศ.กรชวัล ชายผา., นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์., 
Collaborative and Interactive Online 
Simulation System for Secondary 
School Scientific Experiments, the 
26th International Conference on 
Computers in Education, pp. 1-9,  
วันที่ 26  พ.ย.  2561 - 30  พ.ย.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

4.) ผศ.กรชวัล ชายผา., End-Host 
Wireless Network Data Collection 
System for Wireless Network Quality 
Enhancement, the 6th International 
Electrical Engineering Congress 
(iEECON2018), pp. 1-4, วันที่ 7  มี.ค.  
2561 - 9  มี.ค.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

 
4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   9  ปี 1 เดือน 

 
5.  ภาระงานสอน 

ระดับปรญิญาตรี  (หลักสูตรนี)้ 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Fundamentals of Computer Programming 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Computer Networks 
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EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 Computer Networks Laboratory 
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 Computer Technology for Education 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 Computer Network Design and Configuration 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  

 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นางสาวดารณี  หอมดี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย 2539 

ปริญญาโท      M.S. (Computer Science) University of Manchester, UK. 2541 
ปริญญาเอก Ph.D (Computer Science) University of Manchester, UK. 2545 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองวัดความดันย่อยและค่า
ความแห้งใอน้ าความดันต่ าในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อน กฟผ (1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561) 

3.3  บทความทางวิชาการ 
ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) ผศ.ดารณี หอมดี., Improving EASI Model 
via Machine Learning and Regression 
Techniques, Journal of 
Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering (JTEC), Vol.10, No.1-
5, pp.115-120, วันที่ 1  ม.ค.  2561 - 31  มี.ค.  
2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

2.) ผศ.ดารณี หอมดี., Derivation Comparison 
between 5-lead ECG System and EASI-lead 
System via Polynomial Regression,  the 
2018 International Conference on 
Electronics, Information and 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

Communication (ICEIC 2018), pp. 1-4, วันที่ 
24 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561  

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) ผศ.ดารณี หอมดี., The Comparison 
between Linear Regression Derivings of 12-
lead ECG Signals from 5-lead System and 
EASI-lead System, The 17th International 
Symposium on Communications and 
Information Technologies (ISCIT2017), pp. 
1-6, วันที่ 25 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

4.) ผศ.ดารณี หอมดี., Nonlinear Regression 
Based Synthesis of 12-lead ECG System 
from 5-Electrodes using Lead V1, The 
32nd International Technical Conference 
on Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC2017), pp. 1-4, 
วันที่ 2 ก.ค. 2560 - 5 ก.ย. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

5.) ผศ.ดารณี หอมดี., Applying GA-SVR to 
Derive 12-lead ECG from EASI-lead System, 
The 32nd International Technical 
Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications (ITC-
CSCC2017), pp. 1-4, วันที่ 2 ก.ค. 2560 - 5  
ก.ย. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

6.) ผศ.ดารณี หอมดี., Improving EASI Model 
via Machine Learning and Regression 
Techniques, 2017 4TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON COMMUNICATION AND 
COMPUTER ENGINEERING (ICOCOE), pp. 1-
7, วันที่ 18 เม.ย. 2560 - 20 เม.ย. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   24 ปี 7  เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Fundamentals of Computer Programming 
EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  
 Digital Logic Design 
EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  
 Digital Logic Design Laboratory 
EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน  
 Microprocessors and Interfacing 
EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน   
 Microprocessors and Interfacing Laboratory 
EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

 Computer Architecture 
EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทลัขั้นสงูด้วยภาษาวีเอชดีแอล  
 Advanced Digital System Design with VHDL  
EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์  
 Applied Digital Design 
EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  

 Applied Digital Design Laboratory 
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EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 814 609 ระบบฝงัตัว                                                                                         

 Embedded Systems 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายภัทรวิทย์ พลพินิจ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี B.S. (Mathematics, concentration 
in Computer Science) 

Cornell University, U.S.A. 2544 

ปริญญาโท      M.S. (Computer Science) Asian Institute of 
Technology 

2546 

ปริญญาเอก Ph.D (Computer Science) Liverpool University, UK. 2552 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

- 
3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภทัรวิทย์ พลพินิจ., 
Personal Verification System Using Thai ID 
Card and Face Photo for Cross-Age, The 
23rd International Computer Science and 
Engineering Conference, pp. 1-6, วันที่ 30  
ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

2.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภทัรวิทย์ พลพินิจ., 
Personal verification system using ID card 
and face photo, International Journal of 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

Machine Learning and Computing (IJMLC), 
Vol.9, No.4, pp. 407-412, วันที่ 1 ส.ค. 2562 - 
31 ส.ค. 2562  
 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

3.) ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ., กัลปพฤกษ์ ผิวทองงา
ม., วนิตา บุญโฉม., พชร ชาตะวิถ., Land 
consolidation of small-scale farms in 
preparation for a cane harvester, 
Computers and Electronics in Agriculture, 
Vol.142, No.Part A, pp.59-69, วันที่ 1 พ.ย.  
2560 - 30 พ.ย. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

4.) ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ., อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐ
พงษ์., ชิตสุธา สุ่มเล็ก., Katharine Morley., 
Michael Morley., ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ., Alon 
Dagan., James Weis., Leo Anthony Celi., 
Tackling Regional Public Health Issues 
Using Mobile Health Technology: Event 
Report of an mHealth Hackathon in 
Thailand, JMIR mHealth and uHealth, Vol.
5, No.10, pp.1-6, วันที่ 16 ต.ค. 2560 - 31  
ต.ค. 2560  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   11 ปี 9 เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Fundamentals of Computer Programming 
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
 Advanced Computer Programming 
EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  

 Advanced Computer Programming Laboratory 
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EN 812 000 วิยุตคณิตและพชีคณิตเชิงเสน้ 
 Discrete Mathematics and Linear algebra 

EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  

 Game Theory and Engineering Applications 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายวิชชา เฟื่องจันทร์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย 2543 

ปริญญาโท      วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประเทศไทย 2545 
ปริญญาเอก Ph.D. (Electronic Systems 

Engineering) 
University of Regina, Canada 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

- 
3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., Design and 
Implementation of Interactive Mobile 
Application for Autistic Children in Physical 
Education Class, International Journal of 
Interactive Mobile Technologies (iJIM) - 
eISSN: 1865-7923, Vol.14, No.14, pp.134-
147, วันที่ 1 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

2.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช., 
ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., รศ.กานดา สายแก้ว., 
Applications to Screen Children with 
Autism Spectrum Disorder, The 23rd 
International Computer Science and 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

Engineering Conference, pp. 1-6, วันที่ 30  
ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562  

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., Exploring Mobile 
Game Interactions, International Journal of 
Electrical and Computer  Engineering 
(IJECE), Vol.8, No.5, pp.3954-3965, วันที่ 1  
ต.ค. 2561 - 31  ต.ค. 2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   18 ปี 3 เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Fundamentals of Computer Programming 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

 Software Engineering 
EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  

 Computer Animation 
EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  

 Video Game Design 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  

 
Special Topics in Computer Software 
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EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายนวภัค  เอื้ออนันต์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย 2534 

ปริญญาโท      M.Sc. (Electrical Engineering) Iowa State University, U.S.A. 2539 
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) Iowa State University, U.S.A. 2543 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองวัดความดันย่อยและค่า
ความแห้งใอน้ าความดันต่ าในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อน กฟผ (1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561) 

3.3  บทความทางวิชาการ 
ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์., อ.นวภัค เอื้อ
อนันต์., รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์., Somnuk 
Theerakulpisut., Effect of Depth of 
Discharge on the Performance of Zn-
Mn and Zn-Ni Battery, The 9th Joint 
Conference on Renewable Energy and 
Nanotechnology, pp.JCREN-89, วันที่ 28  
ต.ค. 2563 - 29 ต.ค. 2563  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

2.) รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์., รศ.อาทิตย์ 
เนรมิตตกพงศ์., อ.นวภัค เอื้ออนันต์., 
Morphology study of zinc anode 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

prepared by electroplating method for 
rechargeable Zn-MnO2 battery, 
Heliyon, Vol.5, No.10, pp.2681, วันที่ 1 
ต.ค.  2562 - 31 ต.ค. 2562  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556; 1  

3.) รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์., รศ.อาทิตย์ 
เนรมิตตกพงศ์., อ.นวภัค เอื้ออนันต์., ผลของ
ความหนาแนน่กระแสที่มีต่อโครงสร้างของ
สังกะสบีนแผน่ทองแดงส าหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้า, 
วารสารวิจัย มข. (ฉบบับณัฑิตศกึษา), Vol.19, 
No.1, pp.52-61, วันที่ 1 ม.ค. 2562 - 31 
มี.ค.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6  

4.) รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์., อ.นวภัค เอื้อ
อนันต์., รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์., ผลของ
สารละลายอิเลคโตรไลต์ที่มีต่อการงอกของ
สังกะสบีนแผน่นิกเกิลโฟม, วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Vol.28, No.2, 
pp. 383-390, วันที่ 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย.  
2561  

บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา  29 ปี 7 เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  
 Linear Circuit Analysis 
EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  
 Analogue Electronics  
EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์
 Analogue Electronics Laboratory 
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   
 Circuits Signals and Systems 
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EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
EN 813 501 การประมวลผลภาพเชงิดิจิทลั  
 Digital Image Processing 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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นายวาธิส  ลีลาภัทร 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

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

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย 2538 

ปริญญาโท      M.S. (Computer Engineering) Case Western Reserve 
University, U.S.A. 

2543 

ปริญญาเอก D.Eng. (Computer Science) Asian Institute of Technology,
ประเทศไทย 

2550 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
 - 
3.2  งานวิจัย 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมประมาณการความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวไทย ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 61 (2 มกราคม 2561 - 28 ธันวาคม 
2561) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองวัดความดันย่อยและค่า
ความแห้งใอน้ าความดันต่ าในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อน กฟผ (1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาคู่มือการด าเนินโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อ
ตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและการไม่สวมหมวกนิรภัย ศวปถ 
(1 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561) 

3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี., รศ.ธเนศ เสถียรนา
ม., อ.วาธิส ลีลาภัทร., การพัฒนาโปรแกรม
ตรวจจับการฝา่ฝืนสัญญาณไฟแดงและการสวม

บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6  
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

หมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด., วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา), Vol.19, No.2, pp. 1-12 
วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 

2.) รศ.ธเนศ เสถียรนาม., รศ.วิชุดา เสถียรนาม., 
อ.วาธิส ลีลาภัทร., รศ.ธนา ราษฎร์ภักดี., 
Atthapol Seedam., Comparative study of 
real-world driving cycles, energy 
consumption, and CO2 emissions of 
electric and gasoline motorcycles driving 
in a congested urban corridor, 
Sustainable Cities and Society , Vol.2019, 
No.45, pp.619-627, วันที่ 1  ม.ค. 2562 - 31  
ม.ค. 2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556; 1  

3.) ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี., รศ.ธเนศ เสถียรนา
ม., อ.วาธิส ลีลาภัทร., Traffic Light Color 
Identification for Automatic Traffic Light 
Violation Detection System, The 4th 
International Conference on Engineering, 
Applied Sciences and Technology 
(ICEAST), pp.1-4 วันที่ 4 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค.  
2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณใ์นการสอนในระดับอุดมศึกษา   25  ปี 7 เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

 Assembly Programming 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Workshop practice 
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EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
 Computer Architecture 

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์  
 Applied Digital Design 
EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  

 Applied Digital Design Laboratory 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Seminar in Computer Engineering 
EN 813 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์  

 Microcontrollers 
EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ันสูง 

 Advanced Microcontrollers 
EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล 

 Processor Design 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
 Special Topics in Computer Software 
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          
 Cooperative Education in Computer Engineering 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Pre-Project 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer Engineering Project 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๒” 
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕      
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบยีบนี้
แทน 
ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย                                                           
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“คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 

 “คณะกรรมการประจ า” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วทิยาลัย 

“หลักสูตร”             หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”             หมายความว่า อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นทีป่รึกษา
เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่คณะ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่สอนรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน ซึ่งมี
หน้าที่และคน้คว้าวจิัยในสาขาวชิา
ดังกล่าว 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ี
“นักศึกษาชาวต่างประเทศ” หมายความว่า นักศึกษาที่ถือสัญชาติอื่นนอก

ราชอาณาจักรไทย 
“นักศึกษาวิสามัญ” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เปน็

กรณีพิเศษ โดยมีความประสงคท์ี่จะไม่
ขอรับปริญญา หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อ
ขอโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่
ตนสังกัด 

“ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ” หมายความว่า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                          
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ข้อ ๕. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัย  
ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด ๑ 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

ข้อ ๖. ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษา
พิเศษ (special session) ด้วยก็ได้ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๗. มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค จตุรภาค ระบบชุด
วิชา ระบบการสอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจ านวนหน่วย
กิตในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยให้ถือแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๑ ระบบไตรภาคหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๗.๒ ระบบจตุรภาคหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

ข้อ ๘. การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ ระบบทวิภาค 

๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้ระยะเวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๓ การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการฝึกภาคสนาม ที่ ใช้ระยะเวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๔ การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
ระยะเวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
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๘.๒ ระบบไตรภาค 
๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
๘.๓ ระบบจตุรภาค 

๑ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

ข้อ ๙. การจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๙.๑ การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

๙.๒ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อ่ืน ๆ ส าหรับจ านวหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๙.๓ การศึกษาแบบผสมผสาน ทั้ง ๒ รูปแบบ คือการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๙.๔ การศึกษารูปแบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษารูปแบบอ่ืน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบนั้นในหลักสูตรให้ชัดเจน โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค 
หรือระบบไตรภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ ให้จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
หมวด ๒ 
หลักสูตร 

 
ข้อ ๑๐. หลักสูตรปริญญาตรีแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
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บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการหรือวิธีการอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือ มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวชิานั้น ๆ โดยผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครงถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้
ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
ในหน่วยงานองค์กรหรือสถานประกอบการหรือวิธีการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักสูตรปริญญาแบบก้าวหน้างทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการ
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๑. จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้

ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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ข้อ ๑๒. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๑๓. คุณสมบัติของผู้เข้านักศึกษา 
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษา   

๑๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

๑๓.๔ คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ        

ข้อ ๑๔. ประเภทการรับบุคคลเข้าเปน็นกัศึกษา สามารถด าเนินการได้ดงันี้ 
๑๔.๑ ประเภทการรับผ่านระบบคัดเลอืกกลาง 
๑๔.๒ ประเภทการรับโดยวิธีรบัตรง 
๑๔.๓ ประเภทการรับโดยวิธพีิเศษ 
๑๔.๔ ประเภทการรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบนั หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนั 
๑๔.๕ การรับโดยวิธีอ่ืนๆ เช่น ทดลองเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ

เห็นชอบของสภาวิชาการ 
ข้อ ๑๕. การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบ

โอนจากการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเทียบโอนในลักษณะ
อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖. การขึ้นทะเบียน 

๑๖.๑ เป็นผู้ที่มหาวทิยาลัยรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
๑๖.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้น

ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
๑๖.๓ หนังสือรบัรองความประพฤติ และหนงัสือค้ าประกนัทีน่ ามายืน่ในวนัรายงานตัว จะต้องให้ผู้รบั

รองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายืน่ และถา้ปรากฏใน
ภายหลังว่าเปน็ลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลยัจะด าเนินการทางวินัยนักศึกษาและแจ้งความร้องทุกข์
คดีอาญาทันท ี

ข้อ ๑๗. การต่อทะเบียน 
๑๗.๑ นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาปกติ และช าระเงินค่าต่อทะเบียน

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๗.๒ กรณีที่นักศึกษาต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา เนื่องจากตกออกตามข้อ ๓๔ ให้ถือว่าการต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนครั้งนั้นเป็น
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนให้กับนักศึกษา  

๑๗.๓ การต่อทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๗.๓.๑ การลาพักการศึกษา 
๑๗.๓.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 
๑๗.๓.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษา 
 

หมวด  ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
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๑๘.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

๑๘.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๑๘.๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 

๑๘.๓ และข้อ ๑๘.๔ อาจกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี   
ทั้งนี้ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

๑๘.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนอๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถูกปรับเป็นรายวันตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 

๑๘.๘ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้น
แต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๘.๙ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ 
๔๓.๓ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๘.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาได้ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่
มีการจัดการศึกษาแบบสองปริญญา 

๑๘.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายวิชาให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็น
โมฆะ      

ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๑๙.๑ นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้ตัวอักษร R ตามหมวดที่ ๘ จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน
ได้ 

๑๙.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่าตัวอักษร D+ อีกเพื่อท าให้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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๑๙.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชา
ที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

หมวด ๖ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา  

 
ข้อ ๒๐. การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ 

วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ข้อ ๒๑. การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๒๑.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 
นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๒๑.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑.๑ แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของ
ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่หลกัสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ตัวอักษร  W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา 
การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

๒๑.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้รับ
ตัวอักษร F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๒๒. เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อ ๑๘.๓    
ข้อ ๑๘.๔ และข้อ ๑๘.๕  

 
หมวด ๗ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน  
 

ข้อ ๒๓. การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) หมายความวา่ การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไมน่ับ
หน่วยกิต 

ข้อ ๒๔. การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๕ และหมวด ๖  
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ข้อ ๒๕. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 

ข้อ ๒๖. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่
นับหน่วยกิตไม่ได้ 

ข้อ ๒๗. ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ ๒๘. การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็นตัวอักษร S หรือ 
U และให้ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวด ๘ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน  
 

ข้อ ๒๙. ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคา่คะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

 A  ผลการประเมินขัน้ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินขัน้ดีมาก (Very Good)   ๓.๕  
 B  ผลการประเมินขัน้ดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินขัน้ค่อนข้างดี (Fairly Good)   ๒.๕ 
 C  ผลการประเมินพอใช้ (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินขัน้อ่อน (Poor)    ๑.๕ 
          D   ผลการประเมินขัน้อ่อนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 
 F      ผลการประเมินขัน้ตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U W AU และ 
N ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 
     I                       ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     P                        ก าลังด าเนินอยู่ (In Progress) 
     R                      ซ้ าชั้น (Repeat) 
     S                      พอใจ (Satisfactory) 
     T                      รับโอน (Transfer) 
     U                      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 
AU  เรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต (Audit) 
N  ไม่ปรากฏรายงานผลการศึกษา (No grade reported) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๓๐. การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี ้

๓๐.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใช้ในกรณีตอ่ไปนี ้
๓๐.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เปน็ระดับคะแนน 
๓๐.๑.๒ เปลี่ยนจากตัวอักษร I  ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวชิานัน้สังกัด 
๓๐.๑.๓ เปลี่ยนจากตัวอักษร R ภายในก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๓๐.๑.๔ การใช้ตัวอักษร  F  นอกเหนือจากข้อ ๓๐.๑.๑ ๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แล้ว ยัง

ใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธไิม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ตัวอักษร F ตาม

ระเบียบว่าด้วยการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัย หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ ๓๑.๒ 

(3) นักศึกษาไม่แก้ตัวอักษร  I  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการเปลี่ยนตัวอักษร I เป็นตัวอักษร F ตามข้อ ๓๐.๒ 

(4) ถอนรายวิชาเรียนหลงัระยะเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๒๑.๓ 
(5) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
๓๐.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี ้

๓๐.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดด้วยเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย 

๓๐.๒.๒ การให้ตัวอักษร I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ตัวอักษร I 
แล้ว   ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดวันและเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษา
ถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร F ในกรณีที่เป็นรายวิชา Audit จะต้องเป็นตัวอักษร U เว้นแต่ในกรณีที่
จ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมี
อ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งและ ๑ ภาคการศึกษา ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 
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๓๐.๓ ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า ๑ ภาค

การศึกษา    ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+  B  

C+  C  D+ D หรือ F    
๓๐.๔ ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
๓๐.๕ ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๓๐.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

๓๐.๕.๒ เปลี่ยนจากตัวอักษร I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ ส าหรับ
รายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินผลเป็นตัวอักษร  S และ U 

๓๐.๖ ตัวอักษร T  ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้โดยได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าของคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 

๓๐.๗ ตัวอักษร  W  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
๓๐.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๒๑.๒ 
๓๐.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
๓๐.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

๓๐.๘ ตัวอักษร  AU  ใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามข้อ ๒๓ 

๓๐.๙ ตัวอักษร N ใช้ในกรณีรายวิชาที่ไม่ปรากฏรายงานผลการศึกษา 
 

หมวด ๙ 
การวัดและประเมินผล 

 
ข้อ ๓๑. การวัดและประเมนิผลการศึกษา  

๓๑.๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่าการเรียนรายวิชา
นั้นสิ้นสุดลง 

๓๑.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์และเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

๓๑.๓ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผลค่าคะแนนตามหมวด ๘ 
และแจ้งผลค่าคะแนนให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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๓๑.๔ การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวด ๘ ให้นักศึกษามี
สิทธิอุทธรณ์ตามประกาศของมหาวิทลาลัย 

๓๑.๕ การประเมินผลการศึกษาเพื่อค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 
G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 

๓๑.๖ วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.
P.A.)  ให้ท าดังนี้ 

๓๑.๖.๑ ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม (Cumulative 
Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๖.๒ การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนยิม ๔ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะ 
ทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ ๔ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

๓๑.๗ รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ ไปรวมเป็นตัวหาร
ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๘ ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ก าหนดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ความหมาย 
ตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป ดีเยี่ยม 
ตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ต่ ากว่า ๓.๖๐ ดีมาก 
ตั้งแต่ ๒.๕๐ แต่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ดี 
ต่ าแต่ ๒.๒๕ แต่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ค่อนข้างดี 
ตั้งแต่ ๒.๐๐ แต่ต่ ากว่า ๒.๒๕ พอใช้ 
ตั้งแต่ ๑.๗๕ แต่ต่ ากว่า ๒.๐๐ อ่อน 
ต่ ากว่า ๑.๗๕ อ่อนมาก 

ข้อ ๓๒. การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ออกเป็น
ประกาศของคณะ 

ข้อ ๓๓. การสอบ 
๓๓.๑ การสอบแบ่งเป็น  

๓๓.๑.๑ การสอบย่อย 
๓๓.๑.๒ การสอบกลางภาค 
๓๓.๑.๓ การสอบประจ าภาค 
๓๓.๑.๔ การสอบรวบยอด 
๓๓.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 
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๓๓.๒ การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบน าไปใช้
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้ จ านวนครั้ง วันและเวลา และวิธีการสอบ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๓๓.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๓๓.๔ การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจ าภาค ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

๓๓.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพื่อมีสิทธิได้รับปริญญาสาขาใดสาขา
หนึ่ง หรือให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

๓๓.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้
เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ ๓๔. การตกออก 
๓๔.๑ การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      

ปีการศึกษานั้น ๆ และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้ตัวอักษร  I  
๓๔.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๔.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๕๐ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วย
กิตสะสมตั้งแต่ ๓๐-๕๙ หน่วยกิต 

๓๔.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วย
กิตสะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

๓๔.๒.๓ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๕. การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
๓๕.๑  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๓๕.๑.๑ การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับคร้ังเดียว 
๓๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ 
๓๕.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่

ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้ไม่ต่ ากว่าตัวอักษร C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๓๕.๓ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๖.๑  
๓๕.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๕.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับว่าด้วยวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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๓๕.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๓๕.๒ แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตาม

เกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ 
การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ ๓๖.๒  

วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ ารับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญา 

 
ข้อ ๓๖. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๓๖.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับ

อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๕  ครบถ้วนทุก
ประการ และ 

๓๖.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ
เพื่อ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๖.๑.๒ ไม่เป็นผู้คา้งช าระหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลยั 
๓๖.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา ให้คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๕ ยกเว้นข้อ 
๓๕.๒ และ 

๓๖.๒.๑ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ หรือ 

๓๖.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วย
กิตที่ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  

๓๖.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ 

ข้อ ๓๗. การให้ปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘. การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๓ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิก
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ถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยการเพิกถอนให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๙. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข้อ ๔๐. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๔๐.๑ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา และให้คณะที่จะรับ   
เข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจก าหนดและวิธีการรับโอนเพิ่มเติมอีกได้ 

๔๐.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔๐.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาทีป่ระสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔๐.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๔๐.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่
เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ ก าหนดไว้ ในหลักสูตรที่ เข้าศึกษ า โดยนับรวมระยะเวลาเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย 

๔๐.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
มหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม มาค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๔๑. การย้ายคณะเรียน 
๔๑.๑ การย้ายคณะเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าของ

คณะต้นสังกัดและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
๔๑.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๔๑.๒.๑ เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิเรียนในคณะต้นสังกัด 
๔๑.๒.๒ ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
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๔๑.๒.๓ ศึกษาอยู่ในคณะต้นสังกัดไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิต
สะสม   ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะต้นสังกัด โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาค
การศึกษาที่ขอย้ายไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ คณะที่นักศึกษาประสงค์จะขอย้ายสามารถก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายคณะโดยออกเป็นประกาศของคณะได้ 

๔๑.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืน ๆ 
๔๑.๔.๑ รายวิชาที่จะเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
๔๑.๔.๒ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ทั้งหมด 
๔๑.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย

กิต   ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา  
๔๑.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของ

จ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๔๑.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้า
ศึกษาด้วย 

ข้อ ๔๒. การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่
ละคณะ และให้ด าเนินการได้ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 
หมวด ๑๒ 

การลา การพ้นสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๓. การลา 
๔๓.๑ การลาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๔๓.๑.๑ การลาป่วยหรือลากิจ 
๔๓.๑.๒ การลาพักการศึกษา 
๔๓.๑.๓ การลาออก 

๔๓.๒ การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้น
จะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ ๓๓ และตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกหนด 

๔๓.๓ การลาพักการศึกษา 



มคอ. 2 

- 180 - 

๔๓.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๔๓.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่
อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ที่คณะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คณบดีที่
นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 

๔๓.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณี   
มีเหตุผลและความจ าเป็น อาจให้ลาพักการศึกษาครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจา ก
อธิการบดี 

๔๓.๓.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อต่อ
ทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔๓.๔ การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการ
แสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช าระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็
ได้ 

๔๓.๕ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๔๓.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔๓.๕.๒ ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔๓.๕.๓ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีลาป่วย หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
๔๓.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความ

เห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๔๓.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึก

ปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
๔๓.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก

หรือลาพักการศึกษา 
๔๓.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกให้ถือตามวันที่อนุมัติให้มีผลในการลา 
๔๓.๗ การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๔. การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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๔๔.๑ ตาย 
๔๔.๒ ลาออก 
๔๔.๓ ตกออก 
๔๔.๔ ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๔๔.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๔๔.๖ ส าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย

ให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็น
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดการศึกษาสองปริญญา ให้ถือวันพ้นสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

๔๔.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๔๔.๘ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัย 

๔๔.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

๔๔.๑๐ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท 

๔๔.๑๑ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๔๔.๑๒ เหตุอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔๕. การคืนสภาพนักศึกษา 
๔๕.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  

๔๕.๑.๑ พ้นสภาพตามข้อ ๔๔.๒ ข้อ ๔๔.๗ ข้อ ๔๔.๘ ข้อ ๔๔.๑๐ และข้อ ๔๔.๑๒ หรือ 
๔๕.๑.๒ พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้ตัวอักษร I และถูกประเมินให้ตกออก

โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
๔๕.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๑๓ 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ ๔๖. นักศึกษาที่กระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔๗ และต้องถูก
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่งด้วย 

ข้อ ๔๗. โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 
๔๗.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุของการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตใน

การสอบและกรณีที่เป็นไปตามข้อ ๓๐.๑.๔ 
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๔๗.๒ ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ
ย้อนหลังตามล าดับรายวิชาที่สอบ 

๔๗.๓ ปรับตกในทุกรายวชิาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานัน้ 
๔๗.๔ ปรับตกในทุกรายวชิาที่ลงทะเบยีนส าหรับภาคการศึกษานัน้ 

ข้อ ๔๘. การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบยีบนี้ 
๔๘.๑ ให้คณะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

เพื่อพิจารณาโทษ 
๔๘.๒ ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดย

ต้องให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๘.๓ ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๙. นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบยีบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ ๓๖ ให้
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๙.๑ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง
ลงโทษ 

๔๙.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
๔๙.๓ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
๔๙.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๐. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ มีค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ 
หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 

กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย   

ค าวินิจฉัยของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด และให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน 

ข้อ ๕๑. การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงก าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

๕๑.๑ การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา การก าหนดระยะเวลาและภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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๕๑.๒ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
การสอบแก้ตัว การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ าชั้น การตกออก การลา การนับชั้นปี การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๕๒. ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง

หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่ใช้อยู่ใน
วันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ข้อ ๕๓. ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ ที่
ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

        

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

    
 
 

(นายณรงคช์ัย  อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) 
เรื่อง 

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี  
จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบบัที่  766 / 2549) 
เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 
 เพื่ อ เป็ นกา ร เปิ ด โอกาสทางการศึ กษาแก่ นั กศึ กษาที่ ส อบคัด เลื อก เข้ าศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ และผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ” หมายถึง คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก 
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   
3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตร
และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ข้อ.5. นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือ กเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่
มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค า
ร้อง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ 
ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง
รายวิชาเพื่อระกอบ การพิจารณาด้วย ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค า
ร้อง และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่า ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ านาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
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7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ 
เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่
เหลืออยู่ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา
เรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อ่ืนที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็น
ประกาศ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ
โอนนั้นสังกัด เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1 
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หาก
เห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้จ านวน
หน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
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 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
ตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

  
 
 (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ท้วมสุข 

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 

----------------------- 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยใน
การผลิตบัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่ งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการในการสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียบเรียนข้าม 
                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
             เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และรวมถึง 
              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนที่มีข้อตกลง 
             ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้าม 
             มหาวิทยาลัย 
 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน 
 “ข้ามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง 
              และน าจ านวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
              จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 
              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
 ข้อ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่น
ความจ านงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 เดือนก่อน 
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน 
5.1.3 ก าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 
ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่งหรือข้อปฏิบัติ
ใดๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 
(พลต ารวจเอกเภา สารสนิ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) 
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 1072/2550)  
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 
เพื่อให้การพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝ่า

ฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทก าหนดโทษ 
ข้อ 41 และข้อ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคการศึกษาของ
นักศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดบานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   /2550) เรื่อง แนว
ปฏิบัติการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษสังกัด
อยู่ 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกสั่ง
ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง กา รที่ นั ก ศึ กษ าถู ก สั่ ง ล งทาทา ง
วิชาการเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง เช่น ทุจริตใน
การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ลงทะเบียน เรียนผิด เงื่ อนไขของ
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รายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบ
ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 

 “การอุทธรณ์” หมายถึง ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น เ รื่ อ ง ต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่ อขอให้พิจารณาทบทวนค าสั่ ง
ลงโทษ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรม หรือไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ลงโทษ 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามประกาศนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยค าสั่ง
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ5 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมมือชื่อของผู้อุทธรณ์ เสนอต่อ
อธิการบดี โดยยื่นที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบ
ค าสั่งลงโทษ 

ข้อ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้ 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพื่อ
พิจารณาเปน็การเฉพาะราย ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) เป็นกรรมการ 

จากคณะที่ไม่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์ อีก 2 คน  
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขนุการ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผล
การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ด าเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม
เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ได้ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ท ารายงานสรุปผลการพิจารณา
อุทธรณ์เสนอต่ออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ์ กรณีมีเหตุความ
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จ าเป็นให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ครั้ง
ละไม่เกิน 60 วัน 

ข้อ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอ านาจพิจารณา วินิจฉัย มีค าสั่ง
เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัยปัญหา  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
 
                                                                                 
 
                                                                   (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

                                                ปฏิบัติราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และหลักเกณฑ์การประเมินประจ าป ี
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนใรแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้น
ปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละหน่ึง
คร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชพี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีผลต่อคุณภาพหลกัสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ 
(ตัวบ่งช้ี 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 

 
รายงานผลการประเมนิหลักสูตรหรอื 

รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

1. คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาบางคนคัดลอกผลงานจาก

แหล่งต่างๆ 

ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามี

จริยธรรมในการเขียนรายงาน 

หรือโปรแกรม และก าหนด

บทลงโทษทีช่ัดเจน 

2. ความรู ้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้

ในรายวิชาพื้นฐานกบัรายวชิาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

การสอนโดยใชโ้จทยป์ัญหาเปน็

แกนหลักแล้วเชื่อมโยงกับศาสตร์

อ่ืน 

3. ทักษะทางปัญญา ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไข

ปัญหา 

การสอนโดยใชโ้จทยป์ัญหา เปน็

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน

การสอน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

จัดกระบวนการเรียนการสอน

บางรายวิชาให้ใช้ภาษาอังกฤษ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ

ค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

การสอดแทรกการใช้เครื่องมือ

ค านวณและเครื่องมือทาง

วิศวกรรม ในบางรายวชิา 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งด าเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  

1.1 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในภาพรวมของทั้งโครงสร้างส าหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ให้ใกล้เคียงกับในภาพรวมของทั้งโครงสร้างส าหรับหลักสูตรเดิม โดยค านึงถึงสมรรถนะที่ 
ส าคัญของผู้เรียน 

1.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาปฏิบัติการในหมวดวิชาเฉพาะโดยยังคงสอดรับกับมาตรฐาน 
องค์ความรู้ตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวลาที่  
ยืดหยุ่นขึ้นในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
เสริมทักษะ ส่งเสริมเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีจาก แหล่ง
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เรียนรู้ที่หลากหลาย อันช่วยให้สามารถน าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกฝน ไปใช้
ในทางปฏิบัติได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 

1.3 เพิ่มรายวิชาชีพบังคับที่ทันสมัย สามารถบูรณาการในด้านการวิจัย และสอดคล้องกับทิศทาง 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บทสารสนเทศของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง อันเป็นสิ่งจ าเป็น 
ที่ต้องการในระดับนานาชาติ    

1.4 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกเรียน ที่ทันสมัยสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร อันช่วยขยายขอบเขตทางเลือกแห่งการเรียนรู้  
ของนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และ
ตลาดงานในปัจจุบนั และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และแผนแม่บทสารสนเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.5 ไม่ก าหนดเพดานในหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรู้ในศาสตร์ 
ที่หลากหลายขึ้นทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
2.1 ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องตรงกับบริบทของหมวด 

วิชา และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและ 
เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

2.2 ปรับปรุงเนื้อหาในบางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีการบูรณาการปฏิบัติการเข้ากับการ
บรรยายเพื่อลดเวลาเรียนในห้องเรียนแต่เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนโดยค านึง 
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา และตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพ 

2.3 เพิ่มเนื้อหารายวิชาชีพเลือกเรียนให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
รวดเร็ว  

 
3. ข้อเสนอในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21และการประชุมวิชาการ เพื่อเสนอบทความวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.2 การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการสัมมนา และการอบรมเสริมทักษะที่  
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนกลไกทางการศึกษา 

 
 
 



มคอ. 2 

- 201 - 

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อการจดัการและคุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
ท าการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่

ตอบแบบส ารวจ 40 คน (78.43%) 
ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านการจัดการหลักสตูรและการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย ทนัต่อสถานการณ์โลกปัจจบุันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 3.98 

2. เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในการประกอบวชิาชีพได้ 4.00 
3. การจัดการเรียนการสอนสอคคล้องกับปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 4.03 

4. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การศึกษาดู
งาน การเชิญผู้ทรงคุณวฒุิมาบรรยาย เป็นตน้ 

4.21 

5. หลักสูตรมีแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ชดัเจน 4.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.04 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา 4.30 

2. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.05 
3. มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 3.90 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งที่ดี รวมทัง้ยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน 

4.10 

5. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.18 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถปุระสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 4.03 

คะแนนเฉลี่ย 4.09 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 3.85 

2. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ E-Leaning  4.00 
3. มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน รวมถึงการ
น าความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.10 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศ 4.03 

5. มีการพัฒนาและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนเข้าศึกษา 3.65 
6. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 4.03 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 
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ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนให้ทราบอย่างชัดเจน 3.95 

2. การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การเรียนการสอน 3.90 
3. มีการใช้เคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสม และเปน็ไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดของรายวิชา 

3.93 

4. มีการวัดและประเมินผลที่เปน็ธรรม มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 
ด้านพัฒนานักศึกษา 

1. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

3.98 

2. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ ทักษะดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการท างานอย่างมสี่วนร่วม 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ 

4.10 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน  3.88 

4. มีการจัดกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.93 

5. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.63 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  3.85 

7. ความพึงพอใจของท่านที่มีตอ่การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  3.88 
คะแนนเฉลี่ย 3.89 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.55 

2. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด 
ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและเพยีงพอต่อการเรียนการสอน 

3.63 

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมยั 3.63 
4. การจัดพื้นที่/สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ไดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือท างานร่วมกัน 

3.95 

5. มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต และWIFI ที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน 4.25 

6. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.73 
คะแนนเฉลี่ย 3.79 
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ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา/การให้ค าปรึกษา 
1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ทีป่รึกษา 4.03 

2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ทีป่รึกษา 

3.93 

3. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 3.85 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษา
เรียนจบตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด  

3.90 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความชว่ยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาต่าง ๆ   

3.98 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 

ด้านกระบวนการรับเข้า 
1. มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และชัดเจน 4.03 

2. มีการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม                      4.08 
คะแนนเฉลี่ย 4.05 

ด้านกระบวนการเตรียมความพร้อม 
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การ
อบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

3.93 

2. มีการแนะน าแนวเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน โครงสรา้งรายวิชาเรียน และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

3.98 

คะแนนเฉลี่ย 3.95 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถาม 3.96 
 
ด้านข้อร้องเรียน นักศึกษาจ านวน 40 คน ที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลด้านข้อร้องเรียนว่า ไม่เคยมีข้อ
ร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร จ านวนทั้ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  
 
ข้อเสนอแนะ  

- หากมีการเชิญอาจารย์ต่างชาติมาบรรยายมากข้ึนหรือการเรียนหรือการท ากิจกรรม โดยการสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้น 
และท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งด้านวิชาชีพและด้านภาษา (1 คน) 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  
(ระดบัคะแนน 1-5) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 4.17 

1.2 ความมีระเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา / รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4.33 
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 4.67 

1.4 ความเป็นผู้น าและผู้ตาม / เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3.83 

1.5 ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อองค์กร 

3.67 

เฉลี่ย 4.13 

2. ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

2.1 ความสามารถในการน าองคค์วามรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงาน
ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3.83 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทางดา้นวิศวกรรมทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏบิัต ิ

3.83 

2.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขากับศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 3.50 

2.4 ความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ และประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

3.83 

เฉลี่ย  3.75 
3. ด้านทักษะทางปญัญา 

3.1 ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาในการท างาน 4.50 
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการท างาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.50 

3.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3.67 

3.4 ความสามารถในการเรียนรูเ้พิ่มเติมด้วยตัวเอง  3.83 

3.5 ความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรม 4.17 
เฉลี่ย 

 
  

3.93 



มคอ. 2 

- 205 - 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  
(ระดบัคะแนน 1-5) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  3.50 
4.2 ความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย/สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.50 

4.3 มีความรับผิดชอบและวางแผนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

3.67 

4.4 ความสามารถในการปรบัตวัและการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

4.33 

4.5 ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.00 

เฉลี่ย 3.80 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

5.1 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการท างาน 

4.00 

5.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ 

3.67 

5.3 ความรู้และทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์

4.00 

5.4 ความสามารถในการใช้เครื่องมือค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  3.50 
เฉลี่ย  3.79 

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
6.1 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ มหาวิทยาลยั 
ก าหนดไว้ คือ “บัณฑิตพร้อมท างาน (READY TO WORK)” อยู่ในระดับใด 

3.67 

6.2 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ คณะ ก าหนดไว้ 
คือ “บัณฑิตพร้อมท างานอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบ” อยู่ในระดับใด 

4.33 

เฉลี่ย 4.00 

เฉลี่ยทุกข้อค าถาม 3.90 
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อธิบายผลการด าเนินงาน  

คุณภาพบัณฑติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

อธิบายวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจากการส ารวจ  

จ านวนและร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบส ารวจ    

 ทางส านักประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พฒันา 

ออกแบบ แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดบั

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นฝ่ายบัณฑิตได้สง่

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดบัปริญญาตรี 

สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านบัณฑิตไปยังหน่วยงานที่

บัณฑิตสงักัด จ านวน 35 คน โดยมีการตอบแบบสอบถามจ านวน 

8 คน หรือร้อยละ 22.86 ของจ านวนบัณฑิต ส่งมาที่ส านักประกัน

คุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

แล้วจึงส่งข้อมูลผา่นฝ่ายวิชาการ มายังหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
   แผนการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต     แผนการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  

 จ านวนหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 140 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 141 - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 - คงเดิม 

-  กลุ่มวิชาภาษา  12 -  กลุ่มวิชาภาษา  12 - คงเดิม 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 - คงเดิม 
-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 6 -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 6 - คงเดิม 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
 ฝึกงาน สหกิจ  ฝึกงาน สหกิจ  
 2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 41 41  2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 40 - ลดจ านวนหน่วยกติ 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 45 42  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 47 44 - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  4 4 2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  4 4 - คงเดิม 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  9 9 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 12 - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 14 14 2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 13 13 - ลดจ านวนหน่วยกติ 
2.2.4 กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  14 14 2.2.4 กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  14 14 - คงเดิม 
2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม 4 1 2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม 4 1 - คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
  2.3  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1  6   2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1  6 - คงเดิม 

2.3.1 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)     1  - 2.3.1 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)     1  - - คงเดิม 
2.3.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 6 2.3.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 6 - คงเดิม 

2.4  วิชาเลือก                                                18 15 2.4  วิชาเลือก                                                18 15 - คงเดิม 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6 - เปลี่ยนแปลงจ านวน
หน่วยกิต 

     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต - คงเดิม 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - คงเดิม 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) - คงเดิม 
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) - คงเดิม 
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) - คงเดิม 
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) - คงเดิม 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   12 หน่วยกิต  - คงเดิม 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
3(3-0-6) EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
3(3-0-6) - คงเดิม 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                                                                                 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา 
GE 151 144 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา 
   GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีด ี 3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา 
   GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา 
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต - คงเดิม 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ   3(3-0-6) - คงเดิม 
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา                                                                    3(3-0-6) GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา                                                                    3(3-0-6) - คงเดิม 
       
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  105  หน่วยกิต  - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม  41  หน่วยกิต        2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 40  หน่วยกิต         - ลดจ านวนหน่วยกิต 
EN 001 201 การฝึกปฏิบัติในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา 
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) - คงเดิม 
   EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
EN 242 200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  3(3-0-6) EN 811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 812 000 วิยุตคณติและพีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) EN 812 000 วิยุตคณติและพีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

รายวิชา 
   EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-2) EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) EN 812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจ าลอง   3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) EN 813 002 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) - คงเดิม 
SC 401 206 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) SC 401 206 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) - คงเดิม 
SC 401 207 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) SC 401 207 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) - คงเดิม 
SC 402 202 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) SC 402 202 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) - คงเดิม 
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SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) - คงเดิม 
SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) - คงเดิม 
SC 501 005 ฟิสิกส์มลูฐาน 1 3(3-0-6) SC 501 005 ฟิสิกส์มลูฐาน 1 3(3-0-6) - คงเดิม 
SC 501 006 ฟิสิกส์มลูฐาน 2 3(3-0-6) SC 501 006 ฟิสิกส์มลูฐาน 2 3(3-0-6) - คงเดิม 
       
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  42 หรือ 45 หน่วยกิต  
นักศึกษาจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในทุกรายวิชาต่อไปนี้ และต้องได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ ต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C  
จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา จะได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องเรียนวิชา EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน  44 หรือ 47 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้
 1. นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านทุกรายวิชา 
และ 
 2. นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ไม่ต่ ากว่า C หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยการคิดค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม ค านวณจากระดับคะแนนท่ีดีที่สุดของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน และ 
 3. กรณีทีน่ักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา EN 814 998 การเตรียม
โครงการวิศวกรรมคอมพิว เตอร์  และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต  
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย 

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  4 หน่วยกิต  2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  4 หน่วยกิต  - คงเดิม 
EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง  3(3-0-6) EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  1(0-3-2) EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  1(0-3-2) - คงเดิม 
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2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  9 หน่วยกิต  2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 หน่วยกิต  - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต  
EN 811 300 หลักมลูของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-6) EN 811 300 หลักมลูของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงหน่วยกติ 

เพิ่มชั่วโมงบรรยาย 
ยกเลิกช่ัวโมงปฏบิัต ิ

EN 813 304 ระบบฐานข้อมลู  3(3-0-6) EN 813 304 ระบบฐานข้อมลู  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) EN 813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) - คงเดิม 
   EN 813 307 การค านวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  14 หน่วยกิต  2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  13 หน่วยกิต  - ลดจ านวนหน่วยกิต  
EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) EN 812 303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 305 ระบบปฏิบตัิการ  3(3-0-6) EN 813 305 ระบบปฏิบตัิการ  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) EN 813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) EN 813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทลัและแบบจ าลอง  3(3-0-6) EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทลัและแบบจ าลอง  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 403 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจ าลอง  1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา 
2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  14 หน่วยกิต                   2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  14 หน่วยกิต                   - คงเดิม 
EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   3(3-0-6) EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทลั  3(3-0-6) EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทลั  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการต่อประสาน  3(3-0-6) EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการต่อประสาน  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน   1(0-3-2) EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน   1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) EN 813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) - คงเดิม 
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2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม  1 หรือ  4 หน่วยกิต  2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านมากกว่า 1 กลุ่ม  1 หรือ  4 หน่วยกิต  - คงเดิม 
EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2(0-6-3) EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2(0-6-3) - คงเดิม 
       
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  1 หรือ  6 หน่วยกิต  2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  1 หรือ  6 หน่วยกิต  - คงเดิม 
 นักศึกษาทุกคนที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของหน่วยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 หรือสูงกว่า 
ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S 
(Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้ 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดวิชาหนึ่งจาก
รายวิชาต่อไปนี้โดยต้องมีคุณสมบัติทั้งสองประการดังนี้ 
 1. มีหน่วยกิตที่สะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
หน่วยกิตท้ังหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ  
 2. มีสถานะเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือสูงกว่า หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชาฯ 

- เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย 

EN 813 796 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)                                                        1(0-3-1) EN 813 796 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)                                                        1(0-3-1)  - คงเดิม 
 และสามารถเลือกเรียนและสอบผา่นในรายวิชาต่อไปนี้        ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต  
EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          6 หน่วยกิต EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                          6 หน่วยกิต - เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

รายวิชา 
2.4 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หรือ  18 หน่วยกิต  2.4 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หรือ  18 หน่วยกิต  - คงเดิม 
EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(3-0-6) EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 500 การเรยีนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) EN 813 500 การเรยีนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 501 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล  3(2-3-5) EN 813 501 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล  3(2-3-5) - คงเดิม 
EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6) EN 813 502 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  3(3-0-6) - คงเดิม 
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EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาวีเอชดีแอล  3(3-0-6) EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาวีเอชดีแอล  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์  3(3-0-6) EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต์  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  1(0-3-2) EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต์  1(0-3-2) - คงเดิม 
EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) EN 813 603 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ซีมอส 3(3-0-6) EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใช้ซีมอส 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) EN 813 606 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน  3(2-3-5) EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน  3(2-3-5) - คงเดิม 
EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 3(2-3-6) EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 3(2-3-6) - คงเดิม 
EN 813 703 การโปรแกรมมลัตคิอร์และจีพียู  3(3-0-6) EN 813 703 การโปรแกรมมลัตคิอร์และจีพียู  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 3(3-0-6) EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) - คงเดิม 
   EN 813 709 ปัญญาประดิษฐเ์สรมิ   3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) EN 813 800 การออกแบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ในเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-6) - คงเดิม 
EN 814 505 วิทยาการรหสัลับ 3(3-0-6) EN 814 505 วิทยาการรหสัลับ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 506 การคณนาควอนตัม  3(3-0-6) EN 814 506 การคณนาควอนตัม  3(3-0-6) - คงเดิม 
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EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-3-5) EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-3-5) - คงเดิม 
EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 609 ระบบฝังตัว                                                                                         3(3-0-6) EN 814 609 ระบบฝังตัว                                                                                         3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) EN 814 610 การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 706 การจัดการและการใช้ฐานข้อมูล  3(2-3-5)    - ตัดรายวิชา 
EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) EN 814 707 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3(3-0-6) EN 814 708 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  3(3-0-6) EN 814 774 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 801 การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย  3(3-0-6) EN 814 801 การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 803 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) EN 814 803 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 804 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  3(3-0-6) EN 814 804 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล  3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอรส์มัยใหม ่ 3(3-0-6) EN 814 805 เครือข่ายคอมพิวเตอรส์มัยใหม ่ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) EN 814 806 คลาวด์คอมพิวติ้ง 3(3-0-6) - คงเดิม 
       
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ  วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ   
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) - คงเดิม 
   EN 003 301 ความเสยีดทานและการสกึหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
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   EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคมุรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 304 การวางแผนและการจดัการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดนิรถ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(2-3-6) EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(2-3-6) - เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 
EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) EN 213 301 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา  

   EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 

   EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดนิอากาศ 2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชา และ
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
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EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและทกัษะด้านการบิน 3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา และ

เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  6-9 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  - เปลี่ยนแปลงหน่วยกติ 
 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากนักศึกษา
ลงทะเบียนเกินให้ถือเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 
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