
ยินดีตอ้นรบัสู่ 

ครอบครวัวิศวะดงยาง 



รุ่นท่ี 55  

รหสั 6410110001 – 6410110760 

ไม่มีการแบ่ง Group 

 

 ป.ตรี ปีการศึกษา 2564 



แผนการเรียน 1/64 

การลงทะเบียน 

วิธีการเรียนและวดัผล 

การจดัสรรสาขาวิชา 

 

 ประเด็นท่ีจะคยุกนัในวนัน้ี 



รหสั 6410110.... 

รุ่นแรก ท่ีใชห้ลกัสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

 แผนการเรียน 1/64 



โครงสรา้งหลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ        

วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร ์

วิชาชีพบงัคบั 

วิชาชีพเลือก 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาฝึกงาน       ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 

แผนการเรียน 1/64 



โครงสรา้งหลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์    4 หน่วยกิต  

 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสนัติ     5 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ       1 หน่วยกิต  

 สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนัและการรูดิ้จิทลั     4  หน่วยกิต 

 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข    4  หน่วยกิต 

 สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร        4  หน่วยกิต 

 สาระท่ี 7 สนุทรียศาสตรแ์ละกีฬา       2  หน่วยกิต 

 รายวิชาเลือก           6  หน่วยกิต 

 แผนการเรียน 1/64 



รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 

สาระท่ี 1,2,3,6 ลงเรียนรายวิชาท่ีก าหนด 

สาระท่ี 4,5,7  จะมีหลายรายวิชาใหเ้ลือกเรียนได ้

       



โครงสรา้งหลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร ์

วิชาชีพบงัคบั 

วิชาชีพเลือก 

 แผนการเรียน 1/64 



หลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์สอนโดยคณะ 

วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร ์ปรบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั 

เลือกสาขาวิชาเม่ือจบเทอม 1/2564 ดงันัน้ ทุกคนจะเรียนเหมือนกนัทุกวิชา 

 

 แผนการเรียน 1/64 



การรบัเกียรตินิยม 

อนัดบั 1 

• GPA รวม ไม่ต า่กว่า 3.50  

• ไม่ไดร้ะดบัคะแนนต า่กว่า C หรือสญัลกัษณ ์F  หรือ U  ในรายวิชา

ใดๆ 

อนัดบั 2 

• GPA  รวม ไม่ต า่กว่า 3.25 

• ไม่ไดร้ะดบัคะแนนต า่กว่า C ในรายวิชาเอกของหลกัสตูร      

(วิชาชีพบงัคบั) 



แผนการเรียน เทอม 1/2564 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 

200-112 คณิตศาสตรพ้ื์นฐานส าหรบัวิศวกร 3((3)-0-6) 

200-113 ฟิสิกสพ้ื์นฐานส าหรบัวิศวกร 3((3)-0-6) 

200-114 เคมีพ้ืนฐานส าหรบัวิศวกร 2((2)-0-4) 

200-115 พ้ืนฐานไฟฟ้าส าหรบังานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 

200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกร 3((2)-2-5) 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 

890-xxx รายวิชาภาษาองักฤษตามคะแนน onet 2((2)-0-4) 

  รวม 20(18-4-38) 



แผนการเรียน เทอม 1/2564 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

200-111 INTO ENGINEERING WORLD 2((2)-0-4) 

200-112 FUNDAMENTAL MATHEMATICS FOR ENGINEER 3((3)-0-6) 

200-113 FUNDAMENTAL PHYSICS FOR ENGINEER 3((3)-0-6) 

200-114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEER 2((2)-0-4) 

200-115 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING 3((2)-2-5) 

200-116 BASIC ENGINEERING PROGRAMMING 3((2)-2-5) 

200-117 BASIC ENGINEERING DRAWING 2((2)-0-4) 

890-xxx 2((2)-0-4) 

  รวม 20(18-4-38) 



 
 ระบบจดัสรรสาขาวิชาเรียน 

•ตอ้งเป็นนกัศึกษา สน.ทัว่ไป   

• ไม่มีเกณฑข์ัน้ต า่ จดัสรรรอบเดียว เม่ือจบเทอม 1/64 

• ใช ้GPA ของ 8 รายวิชาตามแผนของเทอม 1/64 



การลงทะเบียน 

แผนการเรียน 1/64 

วิธีการเรียนและวดัผล 

การจดัสรรสาขาวิชา 

 

 ประเด็นท่ีจะคยุกนัในวนัน้ี 



ตรวจสอบรหสันกัศึกษา  https://reg.psu.ac.th 



รายงานตวั https://psu1-2.psu.ac.th/ 

12-13 มิถนุายน 2564 



รายงานตวั https://psu1-2.psu.ac.th/ 



ลงทะเบียนเรียนผ่าน  https://sis.psu.ac.th 

ลงทะเบียนเฉพาะปี 1 14 มิถนุายน 2564 

ถอนวิชาโดยไม่บนัทึก

สญัลกัษณ ์W 
28 มิถนุายน -4 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนรวมทุกชัน้ปี 18 – 27 มิถนุายน 2564 

ถอนวิชาโดยติดสญัลกัษณ ์W 5 กรกฎาคม – 12 กนัยายน 2564 



ค่าเทอม ลด 20% เหลือ 14,400 บาท จาก 18,000 บาท 

ลงทะเบียนผ่านระบบ HTTPS://SIS.PSU.AC.TH 
 

ตอ้งจ่ายค่าเทอมก่อน 

ถา้ไม่พรอ้มให ้ย่ืนค ารอ้งขอผ่อนผนัค่าเทอม ท่ีเพจ 

งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ม.อ. 

ปีการศึกษา 2564 



กลุ่มงานสนบัสนุนวิชาการ 

074-287049 

ปีการศึกษา 2564 



ปี 1 เทอม 1 ทะเบียน

กลางจะลงรายวิชา

บงัคบัในระบบ SIS ให ้

โดยให ้น.ศ.เขา้ไป 

ยืนยนั หรือ 

เปล่ียนแปลง 

 

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 



เขา้ sis.psu.ac.th >> เลือก ลงทะเบียนเรียน >>  เลือก 1/2564 

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 



แผนการเรียน เทอม 1/2564 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

200-111 INTO ENGINEERING WORLD 2((2)-0-4) 

200-112 FUNDAMENTAL MATHEMATICS FOR ENGINEER 3((3)-0-6) 

200-113 FUNDAMENTAL PHYSICS FOR ENGINEER 3((3)-0-6) 

200-114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEER 2((2)-0-4) 

200-115 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING 3((2)-2-5) 

200-117 BASIC ENGINEERING DRAWING 2((2)-0-4) 



เขา้ sis.psu.ac.th >> 

เลือก ลงทะเบียนเรียน >>  

เลือก 1/2564 >> กด

Confirm the Registration 

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 



เขา้ sis.psu.ac.th >> 

เลือก ลงทะเบียนเรียน >>  

เลือก 1/2564 >> กด

Confirm the Registration 

>> ข้ึนขอ้ความว่า การ

ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์ 

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 



เขา้ sis.psu.ac.th >> 

เลือก ลงทะเบียนเรียน >>  

เลือก 1/2564 >> กด

Confirm the Registration 

>> ข้ึนขอ้ความว่า การ

ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

>> Add New Sub  

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 



เขา้ sis.psu.ac.th >> 

เลือก ลงทะเบียนเรียน >>  

เลือก 1/2564 >> กด

Confirm the Registration 

>> ข้ึนขอ้ความว่า การ

ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

>> Add New Sub  

ปีการศึกษา 2564 https://sis.psu.ac.th 

200-116 

BASIC ENGINEERING PROGRAMMING 



200-116 

01 รหสันศ. 001-075 /   M 09.00 – 10.50 / M 13.00 – 14.50  

02 รหสันศ. 076-130 /   M 09.00 – 10.50 / M 13.00 – 14.50   

03 รหสันศ. 131-185 /   M 09.00 – 10.50 / M 13.00 – 14.50   

04 รหสันศ. 186-260 /   M 09.00 – 10.50 / M 15.00 – 16.50 

05 รหสันศ. 261-315 /   M 09.00 – 10.50 / M 15.00 – 16.50  

06 รหสันศ. 316-370 /   M 09.00 – 10.50 / M 15.00 – 16.50  



200-116 

07 รหสันศ. 371-425 /   M 09.00 – 10.50 / W 13.00 – 14.50   

08 รหสันศ. 426-505 /   M 09.00 – 10.50 / W 13.00 – 14.50   

09 รหสันศ. 506-560 /   M 09.00 – 10.50 / W 13.00 – 14.50 

10 รหสันศ. 561-615 / M 09.00 – 10.50 / W 15.00 – 16.50   

11 รหสันศ. 616-695 /  M 09.00 – 10.50 / W 15.00 – 16.50   

12 รหสันศ. 696-750 / M 09.00 – 10.50 / W 15.00 – 16.50 



รายวิชาภาษาองักฤษ (สาระ 6)  
คะแนน รายวิชาท่ีตอ้งลงทะเบียน ประเภทการ

ลงทะเบียน 

จ านวนหน่วยกิต 

0-30 คณะวิศวะ ไม่มีการเรียน 890-001 Prepare ตัง้แต่ปีการศึกษา 2562 

วิชาท่ี 1 890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 

วิชาท่ี 2 890-003 ภาษาองักฤษพรอ้มใช ้

Credit 

Credit 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

31-50 วิชาท่ี 1 890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 

วิชาท่ี 2 890-003 ภาษาองักฤษพรอ้มใช ้

Credit 

Credit 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

51-70 วิชาท่ี 1 890-003 ภาษาองักฤษพรอ้มใช ้

วิชาท่ี 2 890-004 ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั 

Credit 

Credit 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

71 ข้ึนไป วิชาท่ี 1 890-004 ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั 

วิชาท่ี 2 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

Credit 

Credit 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 



890-002 : EVERYDAY ENGLISH 

890-003 : ENGLISH ON THE GO 

890-004 : ENGLISH IN THE DIGITAL WORLD 

  

01  001-375 Th 13.00 – 14.50  

02  376-…  Th 15.00 – 16.50  



ตรวจสอบช่ือรายวิชาใหถ้กูตอ้ง (รหสัวิชา ช่ือ ทกุตวัอกัษร) เช่น 

200-100 INTRODUCTION 1 

200-100 INTRODUCTION  I 

 

รายวิชาแตกต่างจากรุ่นพ่ี 

ควรตรวจสอบกบัหน่วยทะเบียน คณะ อีกครัง้ 

 

 ปีการศึกษา 2564 



สามารถ เพ่ิม/ถอนรายวิชาไดด้ว้ยตนเอง ในระบบ SIS 

ไม่ตอ้งผ่านความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ลงทะเบียน ก่ีหน่วยกิตก็ได ้ตัง้แต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไป 

 ปีการศึกษา 2564 

ถอนวิชาโดยไม่บนัทึก

สญัลกัษณ ์W 
28 มิถนุายน - 4 กรกฎาคม 2564 

ถอนวิชาโดยติดสญัลกัษณ ์W 5 กรกฎาคม – 12 กนัยายน 2564 



หากตอ้งย่ืนค ารอ้ง ตอ้งมีความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



การลงทะเบียน 

แผนการเรียน 1/64 

วิธีการเรียนและวดัผล 

การจดัสรรสาขาวิชา 

 

 ประเด็นท่ีจะคยุกนัในวนัน้ี 



 การเรียน 1/2564 

Online ทัง้บรรยาย และ ปฏิบติัการ 

 

 

 

**การเขา้เรียนเป็นความรบัผิดชอบของนกัศึกษา 

https://lms2.psu.ac.th 



 การเรียน 1/2564 

การวดัผลรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และ วิศวกรรมศาสตร ์ 

  

 ทุกรายวิชา  คะแนนสอบปลายภาค  30% 

      คะแนนเก็บ       70% (E > 40%) 



ตารางเรียนชัน้ปีท่ี 1/2564 (ยกเวน้ INNO/AI) 

รวม   09.00-

09.50 

10.00-

10.50 

11.00-

11.50 

12.00-

13.00 

13.00-

13.50 

14.00-

14.50 

15.00-

15.50 

16.00-

16.50 

zoom จ 200-116 200-112 
  

200-116 Lab  

(376-760) 

200-116 Lab  

(001-375) 

zoom อ     200-111 
  

200-115 200-113 

zoom พ 200-112 
  

200-113 
  

200-116 Lab  

(376-760) 

200-116 Lab  

(001-375) 

zoom พฤ 200-115 200-114 
  

Eng Eng 

zoom ศ 200-114   200-112 
  

200-117 
    



รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
       

   

  

       

รหสั 56-60  รหสั 61 เป็นตน้ไป 

กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ สาระท่ี 1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ี 

กลุ่มวิชาภาษา       สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนั และ การรูดิ้จิทลั 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ 

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรแ์ละกีฬา      

วิชาเลือก 

รวม     30 หน่วยกิต รวม     30 หน่วยกิต 



รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 

สาระท่ี 1,2,3,6 ลงเรียนรายวิชาท่ีก าหนด 

สาระท่ี 4,5,7  จะมีหลายรายวิชาใหเ้ลือกเรียนได ้

       



 สาระท่ี 1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์ 4 หน่วยกิต 

 001-102 ศาสตรพ์ระราชากบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4)  

 388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์    1((1)-0-2)  

 200-xxx   ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์     1((1)-0-2) 

 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสนัติ บงัคบั  5 หน่วยกิต  

 950-102 ชีวิตท่ีดี         3((3)-0-6)  

 895-001 พลเมืองท่ีดี        2((2)-0-4)  

 สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ บงัคบั   1 หน่วยกิต  

 001-103 ไอเดียสู่ธรุกิจ/สู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  

 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 



  สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนั และ การรูดิ้จิทลั บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต  

 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนั บงัคบัจ า 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี (*สอนเป็นภาษาองักฤษ) 

 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต     2((2)-0-4)  

 820-100 รกัษโ์ลก รกัษเ์รา     2((2)-0-4)  

 200-103 ชีวิตยุคใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4)  

 142-121 โลกแห่งอนาคต*     2((2)-0-4)  

 472-115 ฉนัตอ้งรอด*      2((2)-0-4)  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 



  สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนั และ การรูดิ้จิทลั บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต  
 การรูดิ้จิทลั บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี  

 345-104 รูท้นัเทคโนโลยีดิจิทลั      2((2)-0-4)  

 200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตลั  2((2)-0-4)  

 142-225 ปัจจยัท่ี 5 *        2((2)-0-4)  

 472-113 ดาบสองคม *        2((2)-0-4)  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 



 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข จ านวน 4 หน่วยกิต  

 การคิดเชิงระบบ บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี (*สอนเป็น

ภาษาองักฤษ) 

 315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4)  

 895-011 การคิดเพ่ือสรา้งสุข     2((2)-0-4)  

 895-012 การคิดเชิงบวก      2((2)-0-4)  

 142-124 การแกปั้ญหาแบบสรา้งสรรค ์* 2((2)-0-4)  

 472-114 กบนอกกะลา *      2((2)-0-4) 

 200-108 MOBA        2((2)-0-4) 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 64 



 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข จ านวน 4 หน่วยกิต  

 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี  

322-100 ค านวณศิลป์      2((2)-0-4)  

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ ์ 2((2)-0-4)  

142-129 คิดไปขา้งหนา้ *     2((2)-0-4)  

472-118 เงินในกระเป๋า *      2((2)-0-4)  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 63 



 สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต  

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ     2((2)-0-4)  

890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาวนั   2((2)-0-4)  

890-003 ภาษาองักฤษพรอ้มใช ้    2((2)-0-4)  

890-004 ภาษาองักฤษยุคดิจิทลั     2((2)-0-4)  

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ    2((2)-0-4)  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรบั รหสั 63 



การทดสอบภาษาองักฤษ TELL ME MORE 

 คณะจะด าเนินการจดัสอบภาคการศึกษาละ 1 ครัง้  

 นกัศึกษาจะตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่ต า่กว่า 5 จากคะแนนเต็ม 10 

 การบริหารการจดัสอบภาษาองักฤษผ่านระบบ e-testing 



 www.eng.psu.ac.th 



สถานภาพ ปี1 เทอม 1 

ผ่าน (Pass)                   GPA >= 2.00 

วิกฤต (Critical)    1.00 <= GPA < 2.00 

ตกออก (Retire)                GPA < 1.00 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ลงทะเบียน เรียนรู ้ วดัผล 



สถานภาพ ปี1 เทอม 2 

ผ่าน (Pass)                   GPA >= 2.00 

รอพินิจ1(1st Pro )    1.25 <= GPA < 2.00 

ตกออก (Retire)                GPA < 1.25 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ลงทะเบียน เรียนรู ้ วดัผล 



สถานภาพ ปี2 ข้ึนไป 

ผ่าน (Pass)                   GPA >= 2.00 

รอพินิจ1(1st Pro )    1.50 <= GPA < 2.00 

ตกออก (Retire)                GPA < 1.50 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ลงทะเบียน เรียนรู ้ วดัผล 



สถานภาพ ปี2 ข้ึนไป 

ผ่าน (Pass)                   GPA >= 2.00 

รอพินิจ2(2nd Pro )    1.70 <= GPA < 2.00 

ตกออก (Retire)                GPA < 1.70 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ลงทะเบียน เรียนรู ้ วดัผล 



สถานภาพ ปี2 ข้ึนไป 

ผ่าน (Pass)                   GPA >= 2.00 

รอพินิจ3(3rd Pro )    1.90 <= GPA < 2.00 

ตกออก (Retire)                GPA < 1.90 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ลงทะเบียน เรียนรู ้ วดัผล 



เม่ือ Pass แลว้ หาก GPA กลบัไปต า่ว่า 2.00 อีก 

ก็จะเร่ิมนบั รอพินิจ 1(1st Pro ) ใหม่ 

 

 สถานภาพ 



1. รายวิชาครบตามโครงสรา้งหลกัสตูร  

2. ผลการเรียนมหาวิทยาลยั ไม่ต า่กว่า 2.00  

3. ผลการเรียนวิชาคณะฯ ไม่ต า่กว่า  2.00   

4. กิจกรรมตามท่ีก าหนด 

5. เรียนวิชาภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

 เกณฑก์ารจบการศึกษา 

เม่ือจบตามหลกัสตูร จึงมีสิทธ์ิสอบใบประกอบวิชาชีพ  

จดัสอบโดยสภาวิศวกร 



ค าถามยอดฮิต  FAQs 

1. ถา้ลงทะเบียนเรียน Summer จะมีสิทธ์ิไดร้บัเกียรตินิยมได ้หรือไม่ 

ตอบ มีสิทธ์ิ 

 

2. ถา้ ไดส้ญัลกัษณ ์W จะมีสิทธ์ิไดร้บัเกียรตินิยม หรือไม่ 

ตอบ มีสิทธ์ิ 



ค าถามยอดฮิต  FAQs 

3. ถา้จะเรียนวิชานัน้ใหม่ (Regrade) มีเง่ือนไขอย่างไร  

ตอบ ตอ้งไดร้ะดบัคะแนนต า่กว่า C มาก่อน (E, D, D+)  

 

4. เดิมได ้D ต่อมาลงเรียนใหม่ Regrade แลว้ ได ้E จะไดเ้กรดใด 

ตอบ  ผลการเรียนสุดทา้ย คือ E 

 



ค าถามยอดฮิต  FAQs 

5. เดิมได ้D แลว้ลงเรียนใหม่ แลว้ถอนติด W จะไดเ้กรดใด 

ตอบ ได ้D เพราะ W ไม่ถือเป็นการวดัผล 

 

6. เดิมได ้D แลว้ลงเรียนใหม่ ได ้A จะไปแทนท่ีเกรดเดิมมัย้ 

ตอบ  แทนท่ีในการคิด GPA รวม แต่ ไม่แทนท่ีใน Transcript 

 



กลุ่มงานพฒันาวิชาการ 
• JobFair/ ปัจฉิมนิเทศ 

• กิจกรรม สโมสร ชุมนุม 

• ทุน 

• หลกัสตูร/เรียนต่อ 

• ฝึกงาน/ สหกิจ 

• ตรวจสอบจบ 



ทุนการศึกษา 

• ทุนเรียนดีแรกเขา้ 

• ทุนผูช่้วยสอน 

• ทนุทัว่ไปจากศิษยเ์ก่า มลูนิธิ บริษทั 

• ท างานแลกเปล่ียน  



ค าถาม??? 

 ประเด็นท่ีจะคยุกนัในวนัน้ี 


