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การบูรณาการดานเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีกับศาสตรดานตางๆที่เกี่ยวของในการสรางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม สามารถพัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคมได
คณะกรรมการประจําหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรฉบับนี้จะทําใหสามารถผลิตมหาบัณฑิต
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คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Innovative Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีนวัตกรรม
ชื่อยอ (ไทย):
วท.ม. (เคมีนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science Innovative Chemistry
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Sc. (Innovative Chemistry)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
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4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ .....9/2553...... วันที่ 1 กันยายน 2553
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ..8/2553..
วันที่ 16 กันยายน 2553
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาเคมีนวัตกรรมในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัย/ผูชว ยวิจัยในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(2) นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาในหนวยงานราชการและเอกชน
(3) อาจารยในสถาบันการศึกษาตางๆ
(4) ประกอบอาชีพอิสระทางดานเคมี
(5) ผูจัดการโรงงานทางดานเคมี
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
นางสาวณัฐวรรณ คุปพิทยานันท ผูชวย วท.ด. เคมี (เคมีวิเคราะห)
ศาสตรา วท.ม. การสอนเคมี
จารย กศ.บ. เคมี - คณิตศาสตร

2

นายสิงหโต สกุลเขมฤทัย

3

นายอมร ไชยสัตย

อาจารย Ph.D. Energy Science
วท.ม. เคมี
วท.บ. เคมี
อาจารย Ph.D. Materials Chemistry

สําเร็จจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร

ปที่
จบ
2545
2527
2520

Kyoto University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Kobe University

2548
2542
2538
2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2543
2539
2551

and Engineering

วท.ม. เคมี
วท.บ. เคมี
4

นางปรียาภรณ ไชยสัตย

อาจารย Ph.D. Materials Chemistry

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Kobe University

and Engineering

วท.ม. เคมี
วท.บ. เคมี
5

นางศิริวรรณ ตี้ภู

อาจารย ปร.ด. เคมี (เคมีวิเคราะห)
วท.ม. เคมีวิเคราะห
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
เอกเคมี

2544
2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีบทบาทอยางมีนัยสําคัญตอทุกประเทศ
และตอมนุษยโลก กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเองในดานการผลิตในระดับตางๆ การบริโภคที่ใชทรัพยากรทองถิ่นและความสัมพันธของชุมชน
ในการผลิตมาเปนการผลิตสินคาเฉพาะอยางเพื่อขาย
กอใหเกิดการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เกิดการแขงขันกันอยางเสรี มีการเคลื่อนยายทุน สินคาและบริการระหวางประเทศคลองตัวขึ้น
เพราะความกาวหนาดานสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีการคมนาคมและขนสง ผูบริโภคจึงมี
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ทางเลือกซื้อสินคา บริการ และขอเสนอใหมๆไดอยางที่ไมเคยมีมากอน เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎเกณฑการคาโลก การรวมกลุมเขตการคาเสรีมีบทบาทชัดเจนขึน้ ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยดําเนินนโยบายการคาเชิงรุกและการขยายตลาดสงออก การให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิม่
คุณคาและมาตรฐานสินคาและบริการบนฐานความรูและภูมิปญญาไทย เพื่อผลักดันสูสังคมฐานความรู
(knowledge-based society) ที่ขับเคลื่อนดวยการผสมผสานเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค ความรู และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับผลผลิต สินคา ทรัพยสินทางปญญาที่กอใหเกิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
การผสมผสานตอยอดเทคโนโลยีเขากับจุดแข็งของสังคมไทย เชน ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มคุณคาสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ การนํานวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และการ
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในอดีตมีการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับต่ํา การใชเทคโนโลยีผลิตสินคาภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
สวนใหญเปนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศตลอดมา ซึ่ง
หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิตที่เปนอยูปจ จุบัน ประเทศไทยจะไมสามารถเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูท ี่เหมาะสมและตองพึ่งพาเทคโนโลยี นวัตกรรมจากตางประเทศตลอดเวลา ดังนัน้ จึงมี
ความจําเปนตองปรับโครงสรางในดานตาง ๆ เชน การเรียนการสอน การวิจยั สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู
กับการประยุกตใชองคความรูไดเปนอยางดี มีความสามารถและเชี่ยวชาญในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย เพือ่ พัฒนาตอยอดสูการ
ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและเปนที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน เกิดจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีขนสง ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว เกิดการแพรขยาย
ของวัฒนธรรมตางชาติ ความตองการบริโภคสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก
รสนิยมของผูบริโภคที่มีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพและ
ธรรมชาติ สินคาและบริการเชิงสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา พืชสมุนไพร แพทยทางเลือก อาหารและบริการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้สภาพสังคมเกิดการเคลื่อนยายของคนอยางเสรี กฎระเบียบที่เกีย่ วของกับ
การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจที่มุงสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อทํางานใน
ตางประเทศได ซึ่งปจจัยทีม่ ีสวนเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน คือ (1) ประเทศที่เขาสูภาวะสังคม
ผูสูงอายุแลวจะมีกําลังแรงงานที่ลดลงนําไปสูความตองการแรงงานจากตางประเทศมากขึ้นและนําไปสู
การเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะระดับต่ําถึงปานกลางจากประเทศกําลังพัฒนาไปสูประเทศที่เขาสูสังคม
ผูสูงอายุแลว และ (2) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งประเทศตางๆ ตระหนักในความสําคัญของ
บุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทามกลางสภาวะการแขงขัน
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และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกปจจุบัน
จากที่กลาวมาขางตนเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของโลก กอใหเกิด
ผลกระทบอยางมากตอสังคมไทยซึ่งแตดั้งเดิมเปนสังคมเกษตรกรรมทีพ่ ึ่งพาอาศัยธรรมชาติ มีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณ การดําเนินวิถีชวี ิตที่เรียบงาย สภาพ
สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมที่มีการรับเอาความรูและเทคโนโลยีจากตางชาติ โดย
ไมไดเนนในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีของไทยที่สามารถนําพาสังคมที่พึ่งพาตนเองได ทํา
ใหสังคมไทยตองปรับตัวอยางมากในการปรับปรุงระบบการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานเคมีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองตอการ
แขงขันของประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากตองมีหลักสูตรที่มีศักยภาพและสอดคลองกับวิวัฒนาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมทางดานเคมีและงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ดังนั้น จําเปนตองมีการ
พัฒนาหลักสูตรดังตอไปนี้
1. หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับทั้งในและตางประเทศ
3. หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการคนควา ทําวิจยั เพื่อพัฒนา
ประเทศและสังคม
4. หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีความรูที่เปนมาตรฐาน
แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทีม่ ุงสูความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีและงานวิจยั รวมทั้ง
ผลิตบุคลากรนักปฏิบัติใหมคี ุณภาพสูง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มตี อ การ
ผลิตบุคลากรทางดานเคมีและสาขาที่เกี่ยวของ คือ รับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพือ่
สนับ สนุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนทุกดาน สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการของ
อาจารยและผูเรียน ระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปน
สากล และเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยในการพัฒนาสังคมโดยใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับเทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการ
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องคความรูกับการประยุกตใชองคความรูไดเปนอยางดีและสามารถพัฒนางานวิจัยตอยอดสูการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมและเปนทีย่ อมรับของตลาดทั่วโลก
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
ไมมี
13.2 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรูและทักษะในการวิเคราะหและวางแผนการ
วิจัยเพื่อใหเกิดการบูรณาการดานเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีกับศาสตรดานตางๆที่เกี่ยวของในการ
สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถพัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคมได
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีความสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ได
1.2.2 มีความรูความเขาใจในทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางดานเคมีนวัตกรรม สามารถ
นําไปประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศ
1.2.3 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและสรางสรรคองคความรู นวัตกรรมและงานวิจัย สามารถ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมและสามารถตอยอดเทคโนโลยีซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมได
1.2.4 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของตนเองและร ว มมื อ กั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยใชความรู ความสามารถไดอยาง
เหมาะสม
1.2.5 สามารถสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถคัดกรองขอมูลโดยใชสถิติ
และคณิตศาสตรเพื่อใชในการสรุปผลการทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม มีแผนการพัฒนาปรับปรุงดังรายละเอียด
แผนการพัฒนา กลยุทธ และตัวบงชีก้ ารพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะ 5
ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
สม่าํ เสมอ

รายงานผลการประเมินหลักสูตร

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท ประเทศไทย

รายงานผลการดําเนินการและการ
ประเมินหลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยระดับ
สากล
2. สรางเครือขายความรวมมือดาน
วิชาการและวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อวิเคราะหความตองการ
และแนวโนมความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตลอดจนคุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน

1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เขา
รวมเครือขาย ไมนอยกวา
2 หนวยงาน
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่
เขารวมเครือขายไมนอยกวา
1 หนวยงาน
3. จํานวนหนวยงาน/สถานศึกษา
ในตางประเทศไมนอยกวา
1 หนวยงาน

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ 1. สนับสนุนการฝกอบรมดานการ
เรียนการสอน การประเมินผล
สอนและวิจัย
และวิชาชีพอื่นๆ
2. สนับสนุนการทํางานวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย

1.
จํานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพรตอที่ประชุมวิชาการ/
บทความวิชาการ ไมนอยกวา 1
บทความตออาจารย 1 คนตอป
2. จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพหรือดู
งานทางวิชาการไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป

3. ปรับปรุงหลักสูตรตามการ
เปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการและ
เทคโนโลยี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ
2. ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธของอาจารย
3. การประเมินการสอนของนักศึกษา
4.
การประเมินบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิต

1. จํานวนวิทยานิพนธที่เผยแพรตอ
ที่ประชุมวิชาการ/เผยแพรในรูป
บทความวิชาการ ไมนอยกวา 1
บทความตอนักศึกษา 1 คน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการสอนของ
อาจารย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5
จาก 5.0
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5.0

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น ระบบทวิภ าค ข อกํา หนดตาง ๆ เปน ไปตามข อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา/วิชาเอกเคมี เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี หรือ
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สาขาวิ ช าอื่น ๆ ที่ เ ที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ก.พ. รั บ รอง หรื อ มีคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นควรใหมีสิทธิสมัครศึกษา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
ไมมี
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
5
5
-

15
5
20
5

20
15
35
15

20
20
40
20

20
20
40
20

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2553

ปงบประมาณ
2554
2555
2556

2557

60,000 480,000 840,000 960,000 960,000
60,000 480,000 840,000 960,000 960,000
19,000
74,500 128,500 146,000 146,000
139,000 1,034,500 1,808,500 2,066,000 2,066,000
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2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2553

ปงบประมาณ
2554
2555
2556

2557

120,000

240,000

240,000

240,000

240,000

50,000
-

250,000
-

500,000
50,000

600,000
150,000

600,000
200,000

46,000
216,000

341,000
831,000

597,000
1,387,000

682,000
1,672,000

682,000
1,722,000

100000
100,000
316,000
5
63,200

150,000
150,000
981,000
20
49,050

200,000
200,000
1,587,000
35
45,343

200,000
200,000
1,872,000
40
46,800

200,000
200,000
1,922,000
40
48,050

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปน แบบชัน้ เรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนจากต า งสถาบั น เป น ไปตามระเบี ย บของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและของ
มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ใชหลักสูตรตาม แผน ก (2) แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกําหนดรหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งรายละเอียดไดจําแนกให
เห็นดังแผนภูมิตอไปนี้
คณะ/วิทยาลัย
ภาควิชา / สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา / กลุมวิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

xx - x x x - x xx
กําหนดรหัส 8 หลัก
ตัวเลขตัวที่ 1 และ 2
ตัวเลขตัวที่ 3
ตัวเลขตัวที่ 4
ตัวเลขตัวที่ 5
ตัวเลขตัวที่ 6
ตัวเลขตัวที่ 7 และ 8

หมายถึง คณะ/วิทยาลัย
หมายถึง ภาควิชา/สาขา
หมายถึง สาขาวิชา
หมายถึง แขนงวิชา/กลุมวิชา
หมายถึง ปทคี่ วรศึกษา
หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดวิชา

- รหัสชั่วโมงเรียน
0B

หนวยกิต
1B

2B

x (x – x – x)
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงเรียนปฎิบัติ
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้
09-211-701 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเคมีนวัตกรรม
Research Methodology in Innovative Chemistry
09-211-702 เครื่องมือขั้นสูงสําหรับการวิเคราะห
Advanced Instruments for Analysis
09-211-703 สัมมนา 1
Seminar 1
09-211-801 สัมมนา 2
Seminar 2
09-211-802 สัมมนา 3
Seminar 3

3(3-0-6)
3(1-6-4)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

2. หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเคมีวัสดุ 9 หนวยกิต ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-212-701
09-212-702
09-212-703

เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
Advanced Polymer Chemistry
เคมีโลหะอินทรียเชิงวัสดุ
Organometallic Chemistry Materials
เคมีวัสดุ
Materials Chemistry

และอีก 6 หนวยกิต* ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-212-704 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอรขั้นสูง
Advanced Polymer Preparation Techniques
09-212-705 สเปกโทรสโคปทางเคมีของวัสดุ
Spectroscopy for Chemistry of Materials
09-212-706 การสังเคราะหพอลิเมอรในระบบกระจาย
Polymerization in Dispersed Systems
09-212-801 พอลิเมอรอัจฉริยะ
Smart Polymers

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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09-212-802
09-212-803

เทคโนโลยีฟลมบาง
Thin Film Technology
หัวขอเรื่องเฉพาะทางเคมีวัสดุ
Selected Topics in Materials Chemistry

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชานาโนเทคโนโลยี 9 หนวยกิต ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-213-701
09-213-702
09-213-703

นาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี
Nanoscience and Nanotechnology
นาโนเทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
Nanotechnology for Chemical Analysis
นาโนเคมี
Nanochemistry

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

และอีก 6 หนวยกิต* ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-213-704
09-213-705
09-213-801
09-213-802
09-213-803

วัสดุนาโนสําหรับเซนเซอร
Nanomaterials for Sensor
นาโนเทคโนโลยีของคารบอน
Carbon Nanotechnology
นาโนพอลิเมอร
Nanopolymers
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Nanobiotechnology
หัวขอเรื่องเฉพาะทางนาโนเทคโนโลยี
Selected Topics in Nanotechnology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ * วิชาเลือก 6 หนวยกิต สามารถเลือกจากกลุมวิชาอื่นได
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
09-219-801 วิทยานิพนธ
Thesis

12 (0-36-12)
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- แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-211-701 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเคมีนวัตกรรม
09-211-702 เครื่องมือขั้นสูงสําหรับการ
วิเคราะห
09-21x-7xx วิชาเลือก 1
รวม

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-211-703 สัมมนา 1
09-21x-7xx วิชาเลือก 2
09-21x-7xx วิชาเลือก 3
09-21x-7xx วิชาเลือก 4
รวม

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-211-801 สัมมนา 2
09-21x-8xx วิชาเลือก 5
09-219-801 วิทยานิพนธ
รวม

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-211-802 สัมมนา 3
09-219-801 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
9

3
1

0
6

6
4

3
0
หนวยกิต

6

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

1
3
3
3
10
หนวยกิต

1
3
6
10
หนวยกิต

1
6
7

ศึกษาดวยตนเอง

0
1
3
3
หนวยกิต

3
6
0
0

ศึกษาดวยตนเอง

1
4
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

0
3
3
0
0
18
หนวยกิต

1
6
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

0
3
0
18
หนวยกิต

1
6
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ผูชวย
ศาสตราจารย

วท.ด.เคมี (เคมีวิเคราะห)
วท.ม.การสอนเคมี
กศ.บ.เคมี-คณิตศาสตร

1

นางสาวณัฐวรรณ
คุปพิทยานันท

2

นายสิงหโต
สกุลเขมฤทัย

อาจารย

3

นายอมร
ไชยสัตย

อาจารย

4

5

นางปรียาภรณ
ไชยสัตย

นางศิริวรรณ
ตี้ภู

อาจารย

อาจารย

Ph.D. Energy Science
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี
Ph.D. Materials
Chemistry and
Engineering
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี
Ph.D. Materials Chemistry
and Engineering
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี

ปร.ด.เคมี (เคมีวิเคราะห)
วท.ม.เคมีวิเคราะห
วท.บ.(ศึกษาศาสตร) เคมี

สําเร็จจาก

ปที่
จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
ปการศึกษา
2553 2554 2555 2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Kyoto University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Kobe University

2545
2527
2520

3

6

6

6

2548
2542
2538
2551

6

9

12

12

6

9

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kobe University

2543
2539
2551

6

9

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2544
2540
2552
2545
2542

6

9

12

12

สําเร็จจาก

ปที่
จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
ปการศึกษา
2553 2554 2555 2556

Institute National
Polytechnique de ToulouseInstitute du Geni Chimique
(INP-IGC.)
Institute National des
Sciences Appliques (INSA)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2524

3

3

3

3

3

6

6

6

6

9

9

12

3.2.2อาจารยประจํา
ลําดับ

1

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจุไรรัตน
ดวงเดือน

ตําแหนง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

D.T.C. Chemical
Engineering
D.E.A. Industrial
Chemistry

2

3

นางสาวณัฐวรรณ
คุปพิทยานันท

นางจุฑารัตน
ศริดารา

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

วท.บ. เคมี
วท.ด.เคมี (เคมี
วิเคราะห)
วท.ม.การสอนเคมี
กศ.บ.เคมี-คณิตศาสตร
Ph.D. Environmental
Management
กศ.ม.เคมี
กศ.บ.เคมี
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

2521

2514
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2527
2520

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2524

2548

2521

16
ลําดับ

4

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวนิตยา
โงววัฒนา

5

นายเลิศณรงค
ศรีพนม

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ผูชวย
ศาสตราจารย

วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เคมี
กศ.บ. เคมี
Der. rer. Nat. Organic
Chemistry
วท.ม.การสอนเคมี
คบ.เคมี
Ph.D. Energy Science
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี
Ph.D. Materials
Chemistry and
Engineering
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี
Ph.D. Materials
Chemistry and
Engineering
วท.ม.เคมี
วท.บ.เคมี
ปร.ด.เคมี (เคมี
วิเคราะห)
วท.ม.เคมีวิเคราะห
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
เคมี

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

นายสิงหโต
สกุลเขมฤทัย

อาจารย

7

นายอมร
ไชยสัตย

อาจารย

8

นางปรียาภรณ
ไชยสัตย

9

อาจารย

นางศิริวรรณ
ตี้ภู

อาจารย

สําเร็จจาก

ปที่
จบ
2540

ภาระการสอน ชม./สัปดาห
ปการศึกษา
2553 2554 2555 2556
3
6
6
6

2525
2522
2552

6

9

9

12

6

9

12

12

6

9

12

12

2543
2539
2551

6

9

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2544
2540
2552

6

9

12

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2545
2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Rurh Universitat Bochum
(RUB)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
Kyoto University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Kobe University

2532
2527
2548
2542
2538
2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kobe University

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1
2

Dr. Robert Molloy
ดร. สมหมาย ผิวสอาด

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

3

ดร. มังกร ศรีสะอาด

อาจารย

4

ดร. สรพงษ ภวสุปรีย

อาจารย

5

ดร. นริศร บาลทิพย

อาจารย

6

ดร. วรายุทธ สะโจมแสง

นักวิจัย

สถานที่ทํางาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจยั ของตนเอง โดยเปนการคนควาในหัวขอที่นาสนใจที่
เกี่ยวของกับเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มี
ขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน การรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธตาม
รูปแบบที่กําหนด การนําเสนอตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาสามารถ ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยใน
เนื้อหาที่เกี่ยวของทางเคมีวสั ดุและนาโนเทคโนโลยี เนนการทํางานวิจัยใหมโดยใชความรูพื้นฐานทาง
เคมี เพื่อใหไดองคความรูใหมที่สามารถนําไปประยุกตสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาได
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
อยางเปนระบบไดดว ยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมที่
เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจยั อยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ดุลยพินิจ เทคนิควิจยั หรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณได
4. สามารถสืบคน ตีความและใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือจัดการ
กับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพทางดานเคมี
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานเคมีจากองคความรูเดิมไดอยาง
สรางสรรค
6. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นักศึกษาตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธภายในปการศึกษาแรกใหกับคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
2. มีการกําหนดชัว่ โมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทุกสัปดาห
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 1
ครั้งตลอดชวงของการทําวิทยานิพนธใหกับคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา 3
คน
2. ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจํา 3 คน และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 คน จากภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานทักษะการใชภาษาตางประเทศ

ดานทักษะการวิจัย

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการเรียนการสอนโดยใชเอกสารหรือสื่อการ
สอนเปนภาษาตางประเทศในบางรายวิชา
- มีการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายเปน
ภาษาตางประเทศในรายวิชาสัมมนา
- จัดใหมีการเรียนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยและการวางแผนงานวิจัย
- มอบหมายใหมีการสืบคนขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังเคราะห วิเคราะห
ขอมูลเพื่อใชในงานวิจัยและนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
- จัดใหมีการเรียนในวิชาวิทยานิพนธเพื่อฝก
ทักษะการวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินยั ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีม
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยและเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการเรียนการสอน
2. กําหนดใหมีกฏระเบียบและวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั เชน
เนนการเขาชัน้ เรียนใหตรงเวลา ปฏิบัติตนตามกฏอยางเครงครัดเมื่ออยูในหองปฏิบัติการ
เคมี
3. ฝกใหนกั ศึกษาทํางานเปนกลุม เพื่อใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนผูตามและการ
ทํางานเปนทีม เชน การเรียนวิชาปฏิบัติการทางเคมี
4. ฝกใหมีการนําเสนอขอมูลทางวิชาการเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการเสนอและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอนื่
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางเรียน
2. ประเมินจากทํางานเปนกลุมและรายงานผลงาน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด า นความรู
1. มีความรู ความเขาใจในดานวิชาเคมีและดานที่เกีย่ วของ
2. มีความรูที่ทันสมัยในดานวิชาเคมีและดานที่เกีย่ วของ
3. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
4. มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแกปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
1. การบรรยายภายในชัน้ เรียน และการถาม-ตอบ
2. การมอบหมายงานใหคน ควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
3. การอภิปรายโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
4. มอบหมายใหคน ควาในหัวขอวิจัยทีน่ า สนใจนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
2. ประเมินผลจากการทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายและรายงาน
3. ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
4. ประเมินจากการสอบปากเปลา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลงานวิจยั และสังเคราะหไดอยางถูกตอง
2. สามารถถายทอดทักษะในการแกปญหาในเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได
3. มีความสามารถในการประมวลและประยุกตใชความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนําเสนอขอมูลและมีไหวพริบปฏิภาณในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใชกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับเคมีและสาขาที่เกี่ยวของ
2. การอภิปรายกลุม
3. การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคน ควาขอมูลและประมวลขอมูลเพื่อนําเสนอในหองเรียน
4. ใหนกั ศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริงในการทําวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินผลจากผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
2. การสอบขอเขียน
3. การเขียนรายงาน
4. สอบวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมาย และบทบาทของตนในกลุมงานได
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการแกไขปญหากลุม
ทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมงาน
2. มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
3. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
4. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มอบหมายงานกลุมใหคน ควา
2. มีการอภิปรายงานกลุม
3. สอนโดยใชกรณีศึกษา
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากผลงานของกลุมที่ไดรับมอบหมาย
2. สังเกตุพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหวางเรียนและในระหวางการนําเสนอ
ผลงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใชคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลผล และการวิเคราะหขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
3. สามารถใชสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางดานเคมีและสาขาที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเขาใจและใชภาษาตางประเทศในการศึกษาขอมูลงานวิจยั และการนําเสนอผลงาน
ไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติและคณิตศาสตรในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2. มอบหมายงานใหมกี ารฝกทักษะการคนขอมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหมในสาขาเคมีและ
สาขาที่เกี่ยวของ
3. มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานโดยการใชภาษาตางประเทศในบางรายวิชา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากรายงาน
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
3. ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม
นําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินยั ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีม
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
1. มีความรู ความเขาใจในดานวิชาเคมีและดานที่เกีย่ วของ
2. มีความรูที่ทันสมัยในดานวิชาเคมีและดานที่เกีย่ วของ
3. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
4. มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแกปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
ทักษะทางปญญา
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลงานวิจยั และสังเคราะหไดอยางถูกตอง
2. สามารถถายทอดทักษะในการแกปญหาในเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได
3. มีความสามารถในการประมวลและประยุกตใชความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนําเสนอขอมูลและมีไหวพริบปฏิภาณในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมาย และบทบาทของตนในกลุมงานได
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการแกไขปญหากลุม
ทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมงาน
2. มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
3. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
4. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลผล และการวิเคราะหขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
3. สามารถใชสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางดานเคมีและสาขาที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเขาใจและใชภาษาตางประเทศในการศึกษาขอมูลงานวิจยั และการนําเสนอผลงาน
ไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม
ระหวางบุคคลและ
รายวิชา
จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบ
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วิชาเลือก
09-212-701 เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
09-212-702 เคมีโลหะอินทรียเ ชิงวัสดุ
09-212-703 เคมีวัสดุ
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09-211-701 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
นวัตกรรม
09-211-702 เครื่องมือขั้นสูงสําหรับการ
วิเคราะห
09-211-703 สัมมนา 1
09-211-801 สัมมนา 2
09-211-802 สัมมนา 3

5 ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3 ทักษะทางปญญา

5 ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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09-212-704 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอรขั้น
สูง
09-212-705 สเปกโทรสโคปทาง
เคมีของวัสดุ
09-212-706 การสังเคราะหพอลิเมอรใน
ระบบกระจาย
09-212-801 พอลิเมอรอจั ฉริยะ
09-212-802 เทคโนโลยีฟลมบาง
09-212-803 หัวขอเรื่องเฉพาะทางเคมีวัสดุ

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3 ทักษะทางปญญา

5 ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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09-213-701 นาโนศาสตรและนาโน
เทคโนโลยี
09-213-702 นาโนเทคโนโลยีสําหรับการ
วิเคราะหทางเคมี
09-213-703 นาโนเคมี
09-213-704 วัสดุนาโนสําหรับเซนเซอร
09-213-705 นาโนเทคโนโลยีของคารบอน
9-213-801 นาโนพอลิเมอร
09-213-802 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
09-213-803 หัวขอเรื่องเฉพาะทางนาโน
เทคโนโลยี
09-219-801 วิทยานิพนธ

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาและให
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน
- มีการตรวจสอบความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินการไดงานทําของมหาบัณฑิต และมีการตรวจสอบจากผูป ระกอบการโดยการ
สัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ รวมกับความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
หรืออาจารยพเิ ศษ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลาไม
เกิน 5 ปการศึกษา
3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมกวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง) และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการเผยแพรหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทมี่ ีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.1.3 ใชระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา ทัง้ นี้ไมนับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามที่ระบุไว
ในประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
3.1.4 สอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือผานการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือจากสถาบันทางภาษาที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีผลคะแนนการสอบ TOFEL (≥ 450 paper based) หรือ
IELTS (≥4.0) หรือผลการสอบที่จัดขึ้นโดยสถาบัน หรือหนวยงานอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ใหนกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 ยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้น อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตใิ ห
ปริญญาในภาคการศึกษานัน้

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย ซึ่งจัดขึ้นในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยที่มีประสบการณ
1.3 จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงแกอาจารยใหม
1.4 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตรและ
การจัดทําประมวลรายวิชา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมใหเขารวมอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอน กลยุทธในการสอน การวัดและการ
ประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการสอน การวัดและ
ประเมินผล เพือ่ แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับงานสอนอยางเหมาะสม
2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดมีสว นรวมในการเสนอผลงาน เขารวมประชุม ในงานประชุม
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับเคมี
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 จัดประชุม ปรึกษาหารือเพือ่ เตรียมความพรอมของอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
1.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบการเรียนการสอนในแตละวิชา จะตองจัดทําเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) และเตรียมความพรอมในดานอุปกรณการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการ
เรียน
1.1.3 การจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา ตองประกอบดวย 3 สวน โดยแบงสัดสวนตาม
ความเหมาะสมของแตละวิชา ไดแก การบรรยาย และ/หรือ ปฏิบัติ การศึกษาคนควาดวยตนเองและ
การอภิปรายปญหา
1.1.4 แตละวิชามีการประเมินความเขาใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาตอวิชานั้น ดังนี้
- การประเมินความรูกอ นเรียน
- งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก รายงาน และ/หรือ การเสนอผลงาน
- การประเมินความรู ไดแก การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปากเปลา
1.1.5 ในบางรายวิชาเปดโอกาสใหเชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวของมารวมสอน รวมทั้งพานักศึกษาไปทัศนศึกษา
1.2 ระเบียบการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1.2.1 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วาดวยระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
1.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)
1.2.3 การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนตองรายงานผลการดําเนินงาน
ของแตละรายวิชา (มคอ. 5)
1.3 การประเมินการเรียนการสอน
1.3.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรในภาพรวม
(มคอ. 7)
1.3.2 ดําเนินการประเมินผูสอนโดยผูเรียนในแตละรายวิชา
1.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยเพือ่ วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตร
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ประจําปเพื่อแกไขและปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยใหสอดคลองกับปจจุบัน
1.3.4 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ
สกอ. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 ใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีอยูใน
ปจจุบันและเสนอของบประมาณในการจัดซื้อเพิ่ม
2.2 สํารวจแหลงทรัพยากร ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยที่สัมพันธกับการเรียนรูของนักศึกษา
พรอมทั้งสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการตอกัน
2.3 จัดความพรอมของอาคารสถานที่ ที่จะสนับสนุนดานวิชาการที่มีมาตรฐานและ กิจกรรม
ทางดานการทํางานรวมกับผูอ ื่นในสังคม
2.4 สํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณในหองปฎิบัติการใน
แตละวิชาเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรใหเพียงพอ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยผูสมัคร จะตอง
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาเอกทางดานเคมีและสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํามีการประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล ติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีการเชิญอาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนใหมีวุฒแิ ละความรูตรงตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงาน เชน
การจัดเก็บสารเคมี และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
โครงการบริการทางวิชาการตลอดจนโครงการวิจยั ของภาควิชา
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 มีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํานักศึกษาชัน้ ปที่ 1 สําหรับการวางแผนการ
เรียนและการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่1
5.2 มีการจัดอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหคําแนะนําการทํางานวิจยั /วิทยานิพนธ
5.3 มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดจัดทํา
การสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
นวัตกรรม
จากผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาทีใ่ กลจะสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ พบวามีผูใหความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาเคมีนวัตกรรม คิด
เปนรอยละ 96 และไดทําการสํารวจความตองการของหนวยงานและสถานประกอบการตางๆตอ
หลักสูตรดังกลาวนี้
พบวาหนวยงานและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตองการผู
สําเร็จการศึกษาดานเคมี โดยเฉพาะเคมีที่เกี่ยวของกับวัสดุและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ
ทางดานเคมี โดยตองการมหาบัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการวิจยั และสามารถประมวล
ความรูไปสูการปฏิบัติงานไดจริง มีความรูเชิงนวัตกรรมและความคิดเชิงสรางสรรค มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี และตองมีความขยันและอดทน นอกจากนี้ ภาควิชา
เคมียังมีแผนในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตโดยจะทําการติดตามความกาวหนาในสาย
งานของมหาบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการทํางานของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขา
ทํางานในหนวยงานและสถานประกอบการนั้นๆ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 80% มีสวนรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร
2. มีการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
กอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานใน มอค. 7 ของปที่ผานมา
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษา แนะนํา
ชวยเหลือดานวิชาการและวิชาชีพของอาจารยเฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5

13. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14. มหาบัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวารอยละ 80
รวมตัวบงชี้บงั คับที่ตองดําเนินการ (1-5) ในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับ
ภาควิชาและ/หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน
- ชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและวิเคราะห
ผลการเรียนของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
- ประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่ไดรับมอบหมายโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีม
ผูสอน
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีมผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ประเมินจากนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถาม
- ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกีย่ วของโดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษหลักสูตร การสํารวจอัตราการวาจางงาน
- ประเมินจากผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวชี้วัดในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตาม มีการดําเนินการครบ 7 ขอ ตาม มีการดําเนินการครบ 9 ขอ ตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา นายจาง ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร
- ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวน สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพือ่
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธตอไป

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
09-211-701

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีนวัตกรรม
3(3-0-6)
Research Methodology in Innovative Chemistry
หลักและระเบียบวิธีการวิจยั ทางเคมีนวัตกรรม การวิเคราะหปญหาเพือ่ กําหนดหัวขอ
งานวิจยั การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบและวาง
แผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการ
วิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการเตรียม
การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตนฉบับสําหรับตีพมิ พในวารสารวิชาการ
ทรัพยสินทางปญญาและการจัดการนวัตกรรม
Research principles and methods in innovative chemistry, problem analysis for
research topic identification, research proposal writing, data collecting for research
design and planning, identification of samples and techniques, research analysis,
result explanation and discussion, report writing for presentation and manuscript
preparation for journal publication, technology and innovation transfer, patent and
innovation management

09-211-702

เครื่องมือขั้นสูงสําหรับการวิเคราะห
3(1-6-4)
Advanced Instruments for Analysis
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเครื่องมือขั้นสูงตางๆ เทคนิคทางดานเคมีไฟฟา
เทคนิคทางดานโครมาโทกราฟ เทคนิคทางดานสเปกโทรสโกป เทคนิคการวิเคราะห
ทางความรอนและเทคนิคทางดานจุลทรรศนอิเล็คตรอน
Principles and experiments related to various advanced instruments:
electrochemistry, chromatography, spectroscopy, thermal analysis and electron
microscopy

09-211-703

สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar 1
คนควาและนําเสนอผลงานวิจยั ที่นาสนใจซึ่งคัดสรรมาจากวารสารวิจัย
Exploration and presentation of interesting research topics collected from research
journals
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09-211-801

สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
คนควาและนําเสนอผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับวิทยานิพนธ
Exploration and presentation of interesting research results related to master thesis

09-211-802

สัมมนา 3
1(0-3-1)
Seminar 3
คนควาและนําเสนอผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับวิทยานิพนธ
Exploration and presentation of interesting research results related to master thesis

09-212-701

เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Chemistry
โครงสรางและสมบัติทั่วไปของพอลิเมอร การจําแนกพอลิเมอรโดยปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซซัน ทฤษฎีและกลไกการสังเคราะหพอลิเมอรแบบตางๆ ลักษณะเฉพาะของพอลิ
เมอร น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายน้ําหนักโมเลกุล อุณหภูมิทรานซิชนั
เทคนิคตางๆที่ใชในการหาลักษณะเฉพาะ เทคนิคการหาน้ําหนักโมเลกุล เทคนิคการ
หาอุณหภูมิทรานซิชัน
การหาลักษณะเฉพาะของโครงสรางโมเลกุลโดยเทคนิค
พื้นฐาน และเทคนิคทางสเปกโทรสโคป
Polymer structure and properties, classification of polymerization reactions, theory
and mechanism of polymerizations, polymer characterizations, average molecular
weight and distribution, transition temperature, techniques for characterization,
molecular weight determination techniques, transition temperature determination
techniques, structure characterization by fundamental and spectroscopy techniques
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09-212-702

เคมีโลหะอินทรียเชิงวัสดุ
3(3-0-6)
Organometallic Chemistry Materials
บทนําสูเคมีโลหะอินทรียเชิงวัสดุ การเกิดสารแมคโครโมเลกุลรวมถึงการสังเคราะห
โครงสราง สมบัติทางเคมีและกายภาพ ตัวอยางการสังเคราะหสารประกอบโลหะ
อินทรียรางตาขายชนิดตางๆ และการประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม
Introduction to organometallic materials, macromolecule formation including
synthesis methods, chemical and physical properties, examples of synthesis of metalorganic net compounds and application in industries

09-212-703

เคมีวัสดุ
3(1-6-4)
Materials Chemistry
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมพอลิเมอรโดยการสังเคราะหแบบบัลค แบบ
สารละลาย แบบอิมัลชัน และแบบแขวนลอย การใชเทคนิคการวิเคราะหทางความรอน
การหาน้ําหนักโมเลกุล และการศึกษารูปรางและสัณฐานวิทยาโดยใชกลองจุลทรรศน
ในการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร การเตรียมวัสดุพอลิเมอรเฉพาะเพื่อใชงานใน
ดานตางๆ และการสังเคราะหสารประกอบโลหะอินทรียรางตาขายชนิดตางๆ
Principles and experiments related to polymer preparation by bulk, solution,
emulsion and suspension polymerizations, polymer characterization techniques using
thermal analysis, molecular weight determination and microscopy for shape and
morphology study; special polymer material preparations for various applications
and synthesis of metal organic net compounds

09-212-704

เทคนิคการเตรียมพอลิเมอรขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Polymer Preparation Techniques
เทคนิคตางๆในการเตรียมพอลิเมอร การเตรียมพอลิเมอรแคปซูล พอลิเมอรที่มีชองวาง
อนุภาคพอลิเมอรที่ไมเปนทรงกลม ฟงกชนั นอลพอลิเมอร และนาโนคอมโพสิทพอลิ
เมอร รวมทั้งการประยุกตใชงาน
Various polymer preparation techniques, preparation of polymer capsules, hollow
polymer particles, nonspherical polymer particles, functional polymer and
nanocomposite polymer including their applications
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09-212-705

สเปกโทรสโคปทางเคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Spectroscopy for Chemistry of Materials
สเปกโทรสโคปของการสั่นสะเทือน มอสสบาวเออร สเปกโทรสโคป อิเล็กตรอนสปน
เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป นิ ว เคลี ย ร แมกเนติ ก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป
นิ ว เคลี ย ร ค วอดรู โ พล เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป แมสสเปกโทรสโคป การ
ประยุกตใชในทางเคมีอนินทรียและวัสดุ
Vibrational spectroscopy, Mossbauer spectroscopy, electron spin resonance
spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, nuclear quadrupole
resonance spectroscopy, mass spectroscopy, application of inorganic chemistry and
materials

09-212-706

การสังเคราะหพอลิเมอรในระบบกระจาย
3(3-0-6)
Polymerization in Dispersed Systems
การสังเคราะหพอลิเมอรแบบดั้งเดิมและแบบควบคุมน้ําหนักโมเลกุลในระบบกระจาย
อิมัลชันพอลิเมอไรเซชันแบบดั้งเดิม และแบบชนิดทีไ่ มใชสารลดแรงตึงผิว (กลไกและ
การเตรียม) พอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย ดิสเพอชันพอลิเมอไรเซชัน มินิอิมัลชัน
พอลิเมอไรเซชัน และเทคนิคการสังเคราะหที่เกีย่ วของ สัณฐานวิทยาของอนุภาค ความ
คงตัวของคอลลอยด การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรคอลลอยด สมบัติที่สําคัญและ
การประยุกตใชของลาเท็กซ รวมทั้งงานวิจยั ปจจุบนั ที่นาสนใจ
Conventional and controlled/living polymerization in dispersed systems,
conventional and emulsifier-free emulsion polymerization (mechanism and
preparation), suspension polymerization, dispersion polymerization, miniemulsion
polymerization and related synthesis techniques, particle morphology, stability of
colloids, characterization of polymer colloids, important properties and applications
of latex including current research interest

09-212-801

พอลิเมอรอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Polymers
การเตรียมพอลิเมอรที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติไดตามอุณหภูมิ สภาพความเปนกรด
ดาง และพอลิเมอรที่สามารถนําไฟฟาได ดวยวิธีตางๆ รวมทั้งการนําไปใช
Preparation of smart polymer, thermo, pH and conductive responsive polymers by
various techniques including their applications
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09-212-802

เทคโนโลยีฟลมบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
บทนําสูการเคลือบฟลมบาง หลักการเกิดฟลมบาง การเคลือบแบบ ฟสิคัล เวเพอร
เดพพอซิชัน (PVD) เคมิคัล เวเพอร เดพพอซิชัน (CVD) พัลล เลเซอร เดพพอซิชัน
(PLD) โมเลคิวลาร บีม อิพิแทกซี (MBE) และ เคมิคัล โซลูชัน เดพพอซิชัน (CSD)
เทคนิคการปลูกถายฟลมดวยวัสดุอนินทรียแ ละวัสดุอนิ ทรีย และการประยุกตใชใน
งานประเภทตางๆ
Introduction to thin films coatings, fundamental of thin film growth, physical vapor
deposition (PVD), chemical vapor deposition (CVD), pulsed laser deposition (PLD),
molecular beam epitaxy (MBE) and chemical solution deposition (CSD) coating
techniques, deposition techniques with inorganic and organic materials and various
applications

09-212-803

หัวขอเรื่องเฉพาะทางดานเคมีวัสดุ
3(3-0-6)
Selected Topics in Materials Chemistry
หัวขอเรื่องเฉพาะทางที่นาสนใจและทันสมัยดานเคมีวสั ดุและดานที่เกี่ยวของ
Selected topics of current interest in the area of materials chemistry and related fields

09-213-701

นาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nanoscience and Nanotechnology
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี สมบัติของวัสดุนาโน
การสังเคราะหวัสดุนาโนและทอนาโนคารบอน การตรวจสอบวัสดุนาโนโดยอุปกรณ
ขั้นสูง อุปกรณนาโน การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
Important concepts in nanoscience and nanotechnology, properties of nanomaterials,
syntheses of nanomaterials and carbon nanotubes, characterizations of nanoscale
materials by advanced instruments, , nanodevices and industrial applications of
nanotechnology
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09-213-702

นาโนเทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
3(3-0-6)
Nanotechnology for Chemical Analysis
การพั ฒ นานาโนเทคโนโลยี สํ า หรั บ การประยุ ก ต ใ นการวิ เ คราะห เ ชิ ง เคมี การ
ประยุกตใชวัสดุนาโนสําหรับการวิเคราะหทางเคมี ไมโครชิพ นาโนชิพและอุปกรณ
ตรวจวัด
Development of nanotechnology for chemical analysis applications, applications of
nanomaterials for chemical analyses, micro-chip, nano-chip and nano-devices

09-213-703

นาโนเคมี
3(1-6-4)
Nanochemistry
หลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การสั ง เคราะห ตรวจหาลั ก ษณะเฉพาะของท อ
คารบอนนาโน ควอนตัม ดอท และอนุภาคนาโน การประยุกตวัสดุนาโนในทางเคมี
Principles and experiments related to synthesis and characterization of carbon
nanotube, quantum dot and nanoparticles, applications of their nanomaterials in the
area of chemistry

09-213-704

วัสดุนาโนสําหรับเซนเซอร
3(3-0-6)
Nanomaterials for Sensor
ประเภทของเซนเซอร การสรางเคมิคัลเซนเซอรและไบโอเซนเซอร การประยุกตใช
อนุภาคนาโน ลวดนาโน นาโนคอมพอสิท ในการสรางเซนเซอร
Sensor types, chemical and biosensor fabrications, applications of nanoparticles,
nanowires and nanocomposites for chemical and biosensors

09-213-705

นาโนเทคโนโลยีของคารบอน
3(3-0-6)
Carbon Nanotechnology
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทอคารบอนนาโน การสังเคราะห และ
คุณสมบัติเฉพาะทางของทอคารบอนนาโนที่สามารถประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรม
ความรูเกี่ยวกับคารบอนเพื่อการปรับปรุงสมบัติเฉพาะทางของคารบอน
การ
ประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรมที่สําคัญของทอคารบอนนาโน
The status of scientific and technological development in the area of carbon
nanotubes, synthesis and specific properties of carbon nanotubes for the industrial
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applications, knowledge of carbon for the specific property modification, industrial
application of carbon nanotubes
09-213-801

นาโนพอลิเมอร
3 (3-0-6)
Nanopolymers
การเตรียมอนุภาคพอลิเมอรในระดับนาโนเมตร สมบัตติ างๆของพอลิเมอรในระดับนา
โนเมตร การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอรในระดับนาโนเมตรดวยเทคนิคตางๆและ
การใชงาน
Preparation of nanopolymer particles, study of nanopolymer properties, nanopolymer
characterization with various techniques and their applications

09-213-802

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Nanobiotecnology
ความสําคัญของนาโนเทคโนโลยีชีวภาพในปจจุบัน การใชนาโนพอลิเมอร ไลโพโซม
และอนุภาคนาโนรวมกับวัสดุชีวภาพ การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางดาน
การแพทย สิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม
Advantages of nanotechnology nowadays, incorporation of nanopolymer, liposome
and nanoparticles with biological sensing elements, applications of nanotechnology
in medical, environmental and industry

09-213-803

หัวขอเรื่องเฉพาะทางดานนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Selected Topics in Nanotechnology
หัวขอเรื่องเฉพาะที่นาสนใจและทันสมัยทางดานนาโนเทคโนโลยีและดานทีเ่ กี่ยวของ
Selected topics of current interest in the area of nanotechnology and related fields

09-219-801

วิทยานิพนธ
12(0-36-12)
Thesis
วิจัยและพัฒนาทางดานเคมีวสั ดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อสรางองคความรูหรือ
นวัตกรรม
Research and development in materials chemistry and nanotechnology to create
novel knowledge or innovation
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ภาคผนวก ข
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ 363 / 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
-----------------------------------------------------------เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2553) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ดังรายนามตอไปนี้
1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1.1 ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 ผศ.ดร. นิตยา โงววัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.3 ผศ.ดร.ณัฐพร โทณานนท
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.4 ดร.วรายุทธ สะโจมแสง
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1.5 ดร. จิรศักดิ์ ตรีพรหม
บริษัท Liquid Purification Engineering จํากัด ผูทรงคุณวุฒิ
1.6 ผศ.ดร. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
1.7 ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.8 ดร. ปรียาภรณ ไชยสัตย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.9 ดร. ศิริวรรณ สุวรรณสะอาด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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1.10 ผศ.ดร. เลิศณรงค ศรีพนม
1.11 ดร. อมร ไชยสัตย

2. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
2.1 รศ.ดร. เพริศพิชญ คณาธารณา
2.2 รศ.ดร.สุเมธ ชวเดช
2.3 ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม
2.4 ดร.อุรชา รักษตานนทชัย
2.5 นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
2.6 นายสถิตย ไพรพฤกษ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
บริษัท Total Oil Thailand Co., Ltd.

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย นํายุทธ สงคธนาพิทักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท
1.1 งานวิจัย
1. Development for monitoring of some indicators in environment in connection to health
แหลงทุน: โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพือ่ การผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2549 (ผูรวมวิจัย)
2.โครงการวิเคราะหหาปริมาณน้ํามันหอมระเหยในใบยูคารลิปตัสดวยเทคนิคแกสโครมาโทร
กราฟเพื่อพัฒนาสายพันธ
แหลงทุน: งานวิจยั รวมกับภาคเอกชน ป พ.ศ 2552 (หัวหนาโครงการและผูวิจยั หลัก)
3. การศึกษาคุณภาพน้ําในคลองรังสิต จ.ปทุมธานี (The Study of the Water Qualities in Klong
Rungsit, Pathumthani Province) ภายใตงบยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธานี ปงบประมาณ 25472549 (หัวหนาโครงการวิจัย และผูวิจยั หลัก)
4.
การตรวจสอบและวิเคราะหสารมลพิษอินทรียท ี่ปนเปอนในน้ํามันที่ใชในการบริโภค
(Determination of Organic Pollutants in the Edible Oil Contamination) แหลงทุน:
งบประมาณรายไดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ 2548 (ผูวจิ ัยหลัก)
5. การตรวจสอบและวิเคราะหสารกอมะเร็งที่ปนเปอนในน้ํามันที่ใชกอนและหลังการบริโภค
(Determination of Some Carcinogens in the Edible Oil Contamination Before and After
Used)แหลงทุน: งบประมาณรายไดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ 25448 (ผูวิจัยหลัก)
6.การเพิ่มคุณสมบัติของไคโตซานดวยเซลลูโลสเพื่อใชในการดึงน้ําจากสารละลายแอลกอฮอล (Increasing
of Chitosan Properties with Cellulose for Dehydration Process of Alcohol Solution)
แหลงทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป พ.ศ 2551 (หัวหนาโครงการและ
ผูวิจัยหลัก)
1.2 บทความทางวิชาการ/วิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, พฤกษเคมี, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี, ฉบับเดือน
มกราคม – มีนาคม 2549
2. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, สารสังเคราะหสําหรับแตงกลิน่ รสในรสอาหาร, วารสารสองโลก
เคมีและเทคโนโลยี, ฉบับเดือน มกราคม – มีนาคม (2549).
3. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, แกสกับยานยนต, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี, ฉบับเดือน
มกราคม – มีนาคม (2549).
4. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, เลขออกเทน, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี, ฉบับเดือน
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ตุลาคม – ธันวาคม (2548).
5. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, Chemometric Methods, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี, ฉบับ
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม (2548).
6. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, กลิ่นหอมของผลไม, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี, ฉบับเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม (2548).
7. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, รูจักกรดในผลไมกนั เถอะ, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี,
ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน (2548).
8. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, ปฏิกิริยาเคมีกบั การเกิดเปลวไฟ, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี
ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน (2548).
9. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, การตรวจหาสารอินทรียก ลุมระเหยงายในไวน, วารสารสองโลกเคมี
และเทคโนโลยี, ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน (2548).
10. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, เคมีเกษตร VS เกษตรอินทรีย, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี,
ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน (2548).
11. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, เคมีกับสุขภาพ “น้ํามันที่ใชในการปรุงอาหาร”, วารสารสองโลกเคมี
และเทคโนโลยี, ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน (2548).
12. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, เซลลเชื้อเพลิงแกปญหาวิกฤตดานพลังงานไดจริงหรือ, วารสารสอง
โลกเคมีและเทคโนโลยี , ฉบับเดือน มกราคม – มีนาคม (2548).
13. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท, สารมลพิษอินทรีย, วารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี,
ฉบับเดือน ตุลาคม – ธันวาคม (2547).
14. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, R. L . Deming.
Enhanced sensitivity and selectivity in the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons using
sequential simplex optimization, the addition of an organic modifier and wavelength
programming: Talanta, 61, 879 (2003).
1.3 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. Nattawan Kuppithayanant, Sirinthip Pongsomnam, Nittiya Wichathum, Jeranant Leulith,
Kate Grudpan, “HPLC Optimization for Simultaneous Determination of Phenolic Acids
and Some Soluble Vitamins by Using Orthogonal Array Technique”, 16th International
Conference on Flow Injection Analysis ( 16th ICFIA), 25-30 April 2010, Pattaya, Thailand.
2. Nattawan Kuppithayanant, Supaporn Keawkham, Weeranut Wonnurak and
Sakuntree Yamsan, “Acid Preatreatment Optimization of Various Parts of Pineapple Fruit for

50
Enzymatic Hydrolysis”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON
2009), January 14 - 16, 2009, Phitsanulok, Thailand
2. N. Kuppithayanant, M. Kitiphatmontree, S. Suwansaard, P. Tingphom, S.
Sakulkhaemruethai, C. Ponchia and C. Changsarn, “Chemical water quality in Rangsit
Canal”, The 4th Eco- energy and Material Science and Engineering Symposium, 30 Aug 2006
– 1 Sep 2006, Kyoto, Japan.
3. N. Kuppithayanant, Y. Noimai, “Optimization of Solid Phase Microextraction Conditions
for the Analysis of Various Volatile Organic Compounds”. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 31 ระหว า งวั น ที่ 18 – 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2548,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
4. N. Kuppithayanant, W . Viriwuttikorn, Y Noimai, “Quantitative Analysis of Volatile and
Semivolatile Contaminants in Various Thai Wines by Headspace Solid Phase
Microextraction and Gas Chromatography”, The 3rd EMSES International Symposium EcoEnergy Material Science and Engineering, 6 – 9 April 2005, Chiang Mai, Thailand.
5. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท เจริญ เจริญชัย วัฒนา วิริวุฒิกร เยาวมาลย นอยใหม “การศึกษาวิธี
สกัดแบบไมใชตัวทําละลายสําหรับตรวจหาสารปนเปอนบางชนิดในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล”
การประชุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ.
2548 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
6. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท ศิริวรรณ สุวรรณสะอาด จิราภรณ ชวงบัญญัติ “ศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีวิเคราะหหาปริมาณปริมาณฟอสเฟตในน้ําผิวดิน” การประชุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
7. N. Kuppithayanant, “A Study of Clean – up Process for PAHs Determination in Edible
Oil by Using Various Solid Phase Sorbents”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหวางวันที่ 19 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพฯ
8. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, “Ultrasonic and
Supercritical Fluid Extraction of 16 Priority Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Spiked
Soil Sample followed by HPLC Separation with Variable Wavelength Absorption Detection”,
Flow Analysis IX,เดือน กุมภาพันธ 2003, Melbourne, Australia.
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9. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, “An Approach to
Modern Chromatographic Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons”, Pure and
Applied Chemistry International Conference PACCON, 2002, Bangkok, Thailand.
10. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, Investigation of
Ultrasonic Extraction for some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Soil Samples, “28 th
Congress on Science and Technology of Thailand”, 2002, Bangkok, Thailand.
11. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, “Analysis of 16
PAHs by Gas Chromatography and High Performance Liquid Chromatography”, The First
PERCH Annual Scientific Conference (PERCH Conference I), 2002, Chonburi, Thailand.
12. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, “Separation of
Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography with Flame Ionization
Detection using Different Capillary Columns”, 26 th Congress on Science and Technology of
Thailand, 2000, Bangkok, Thailand.
13. N. Kuppithayanant, M. Rayanakorn, S. Wongpornchai, T. Prapamontol, “Investigation
of Retention Data of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons using Gas Chromatography with
Flame Ionization Detection”, RGJ Seminar Series No. 2 Analytical Chemistry in the North,
2000, Chiang Mai, Thailand.
14. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท และ จรูญ จันทรสมบูรณ “การประเมินผลการยอยโลหะแบบเปยก
ในดินตัวอยาง” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ
2541, พิษณุโลก
1.4 งานวิชาการอื่นๆ
1. แตงตําราวิชาการเรื่อง " สารมลพิษ "
2. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เปนอาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
4. เปนประธานกรรมการประเมินการสอนของขาราชการเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารยใหแกขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
5. เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ ขตพื้นทีก่ ารศึกษาปทุมธานี เขต 2

52
6. เปนบรรณาธิการบริหารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
บรรณาธิการประจําฉบับวารสารสองโลกเคมีและเทคโนโลยี
2. ดร.สิงหโต สกุลเขมฤทัย
2.1 งานวิจัย
1. การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด เพือ่ เปนตัวเรงปฏิกิริยาแบบใชแสงในชวงแสงที่
มองเห็น (The Development of Nano-scaled Metal Oxides Photocatalysts operating under
Visible Light Irradiation)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2550 (หัวหนาโครงการ)
2. การเตรียมวัสดุผสมจากเปลือกหอยแมลงภูและดินขาวเพื่อใชเปนวัสดุดูดซับ (Preparation of
Composite Materials from Sea Mussel Shells and White Clay as a Versatile Sorbent Material)
แหลงทุน: โครงการ IRPUS สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2550 (หัวหนาโครงงาน)
3. การผลิตอนุภาคนาโนเซริซิน และไฟโบรอิน เพื่อนําไปใชในการตกแตงบนเสื้อผากีฬา (A
Production of Silk Sericin and Silk Fibroin Nanoparticles Finished on Sportswear)
แหลงทุน: โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา Technical Textile จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจําปงบประมาณ 2550 (ผูรวมวิจัย)
4. การผลิตแผนอะคริลิกเคลือบฟลมบางวัสดุนาโนที่มีความตานทานการเกิดรอยขีดขวน
(Production of Nano Thin Film Coating High Scratching Acrylic Sheet)
แหลงทุน: โครงการ IPUS สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2551 (หัวหนาโครงงาน)
5. การใชเบนโทไนซเปนสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ (Using Bentonite as Rein Forced
Filler in Natural Rubber)
แหลงทุน: โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
งบประมาณทุน Capacity Building สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาป 2551 (หัวหนา
โครงการ)
2.2 บทความทางวิชาการ/วิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. Singto Sakulkhaemaruethai, Churairat Duangduen, Weraporn Pivsa-Art, and Sommai
Pivsa-Art, Fabrication of Composite Material from Sea Mussel Shells and White Clay as a
Versatile Sorbent, Energy Research Journal, 1(2), 78-81(2010).
2. Singto Sakulkhaemaruethai, Athapol Kitiyanan, and Susumu Yoshikawa, Photocatalytic
Activity of ZrO2-Doped TiO2 Catalysts Prepared by a Surfactant-Assisted Templating
Method, Journal of Ceramic Processing Research, 7(1), 10-13 (2006).
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3. Naoki Koshitani, Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, Preparation of Mesoporous Titania Nanocrystals Using Amine Surfactant
Templates, Ceramic International, 32(7), 819-824 (2006).
4. Athapol Kitiyanan, Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, Structural and Photovoltaic Properties of Binary TiO2-ZrO2 Oxides Prepared by
Sol-Gel Method, Composites Science and Technology, 66(10), 1259-1265 (2006).
5. Singto Sakulkhaemaruethai, Sorapong Pavasupree, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, Photocatalytic Activity of Titania Nanocrystals Prepared by Surfactant-Assisted
Templating Method – Effect of Calcination Conditions, Materials Letters, 59(23), 2965-2968
(2005).
6. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu Yoshikawa, “Effect of
ZrO2-addition on Structure of Sol-Gel Derived TiO2 Nanopowder”, Journal of the Japan
Society of Powder and Powder Metallurgy, 51(11), 789-794 (2004).
7. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu Yoshikawa, SurfactantAssisted Preparation, and Characterization of Mesoporous Titania Nanocrystals – Effect of
Various Processing Conditions, Journal of Ceramic Society of Japan, 112(10), 547-552
(2004).
8. Supachai Ngamsinlapasathian, Singto Sakulkhaemaruethai, Sorapong Pavasupree,
Athapol Kitiyanan, Thammanoon Sreethawong, Yoshikazu Suzuki and Susumu Yoshikawa,
High Efficient Dye-Sensitized Solar Cell Using Nanocrystalline Titania Containing Nanotube
Structure, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 164, 145-151 (2004).
9. Saisunee Liawruangrath and Singto Sakulkhaemaruethai, Flow Injection
Spectrophotometric Determination of Europium Using Chlortetracycline, Talanta, 59 9-18
(2003).
2.3 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. Singto Sakulkhaemaruethai, Pawinee Poptawee, Nipont Boonlert, Suwanna Lenphet, and
Chuntip Kumnuantip, “Characterizations and Mechanical Properties of Bentonite/Natural
Rubber Composites” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON 2010), 21-23 January 2010, Ubon Ratchatani, Thailand.
2. Singto Sakulkhaemaruethai, Churairat Duangduen, Weraporn Pivsa-Art, and Sommai
Pivsa-Art, “ Fabrication of Composite Material from Sea Mussel Shells and White Clay as a
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Versatile Sorbent”, (IE-27) Proceeding of the International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2009), 23-24 July 2009,
Khon Kaen, Thailand.
3. อรุณโรจน กุลสิริบวร, กิตติ โพธิ์สุวรรณ, ดวงหทัย พิบูลย และสิงหโต สกุลเขมฤทัย “การ
ผลิ ต แผ น อะคริ ลิ ก เคลื อ บฟ ล ม บางของวั ส ดุ น าโนที่ มี ค วามต า นทานการเกิ ด รอยขี ด ข ว น”
นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 IRPUS 52 “งานวิจัย
สรางปญญา พัฒนาประเทศ” ณ สยามพารากอนฮอลล กรุงเทพฯ 2552
4. พันธุวดี ตรีพงษ, ณัฐนรี พรมเวียง, อภิรติ เสือเดช และสิงหโต สกุลเขมฤทัย “การเตรียมวัสดุ
ผสมระหวางเปลือกหอยแมลงภูและดินขาวเพื่อใชเปนวัสดุดูดซับ” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้ง
ที่ 6 IRPUS 51 ณ สยามพารากอนฮอลล กรุงเทพฯ 2551
5. Athapol Kitiyanan, Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, “The Preparation and Characterization of Binary TiO2-ZrO2 Oxides System:
Applications for Dye-Sensitized Solar Cells”, the 3rd Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, 6-9 April 2005, Chiang Mai, Thailand.
6. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, Churairat Duangduen, Sommai PivsaArt, and Susumu Yoshikawa, “Photocatalytic Activity of Titania-Based Nanocrystals
Prepared By Surfactant-Assisted Templating Method”, the 3rd Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium, 6-9 April 2005, Chiang Mai, Thailand.
7. Sommai Pivsa-Art, Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, “Preparation and Characterization of Hydrothermally-Treated Titania-Based
Nanofibers”, the 3rd Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 6-9
April 2005, Chiang Mai, Thailand.
8. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu Yoshikawa, “Photocatalytic
Activity of TiO2 Nanocrystals Prepared by Surfactant-Assisted Templating Method”, the 2nd
International Symposium on Sustainable Energy System, 17-18 December 2004, Kyoto Japan.
9. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu Yoshikawa, “Photocatalytic
Activity of Titania and Ziconia-Doped Titania Nanocrystals Prepared By Surfactant-Assisted
Templating Method”, The 3rd International Symposium on the Science of Engineering
Ceramics, 31October – 3 November 2004, Osaka, Japan.
10. Singto Sakulkhaemaruethai, Yoshikazu Suzuki, and Susumu Yoshikawa, “Preparation
of Titania-Based Nanocomposite Powder by Sol-Gel Process”, Spring Meeting of Japan

55
Society of Powder and Powder Metallurgy, 25-27 May 2004, Kyoto Institute of Technology,
Kyoto, Japan.
11. Singto Sakulkhaemaruethai, Athapol Kitiyanan, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, “Surfactant-Template Synthesis and Characterization of Zirconia-Titania
Nanoparticles”, Conference of Electrochemistry (FY2004), 24-26 March 2004, Keio
University, Yokohama, Japan.
12. Singto Sakulkhaemaruethai, and Susumu Yoshikawa, “Surfactant-Assisted Preparation,
Characterization of Titania-Based Nanopowders”, 2nd COE symposium, 8-9 March 2004,
Kyoto Japan.
13. Singto Sakulkhaemaruethai, Sorapong Pavasupree, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, “Nanocryatlline Titania with Highly Photocatalytic Activity Prepared by
Surfactant-Assisted Mechanism”, the 14th International Photovoltaic Science and
Engineering Conference (PVSEC-14), 26-30 January 2004, Chulalongkorn University,
Thailand.
14. Singto Sakulkhaemaruethai, Sorapong Pavasupree, Yoshikazu Suzuki, and Susumu
Yoshikawa, “High Yield and High Photo-Catalytic Activity TiO2 Nanotubes Prepared by
Surfactant-Assisted Method”, Conference of Electrochemistry (FY2003), 11-12 September
2003, Hokkaido University, Hokkaido, Japan.
15. Singto Sakulkhaemaruethai, Yusuke Murata, Motonari Adachi, and Susumu
Yoshikawa, “Optimization of the Condition for TiO2 Nanotubes Preparation by TemplateAssisted Method”, 83rd Japan Chemistry Conference, 19-21 March 2003, Waseda University,
Tokyo, Japan.
16. Singto Sakulkhaemaruethai, Yusuke Murata, Motonari Adachi, and Susumu
Yoshikawa, “Influence of Processing Variables on Morphology and Characteristic of Titania
Nanotubes Prepared by Template-Assisted Method”, the 1st International Symposium on
Sustainable Energy System, 13-14 March 2003, Kyoto, Japan.
17. Churairat Duangduen, Doungrudee Supatimusro,Waraporn Tanakulrungsunk, Watanachai
Trusabanjong, Mangkorn Kitiphatmontree, and Singto Sakulkhaemaruethai, “Adsorpton of
Organic Vapors on an Activated Carbon Bed”, the 1st International Symposium on
Sustainable Energy System, 13-14 March 2003, Kyoto, Japan.
18. Churairat Duangduen, Doungrudee Supatimusro, Singto Sakulkhaemaruethai, Suphat
Paophongthai, and Kanokwan Rudeesirisak, “A Study of the Adsorption Property of
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Activated Carbon”, Poster Presentation”, the 26th Congress on Science and Technology of
Thailand, 18-20 October 2000, Bangkok, Thailand.
19. Churairat Duangduen, Doungrudee Supatimusro, Waraporn Tanakulrungsunk,
Watanachai Trusabanjong, Singto Sakulkhaemaruethai, Kanokwan Rudeesirisak, and
Paitoon Sub-udom, “A Study of the Adsorption Property of Activated Carbon”, the 17th
Rajamangkala Conference, 14-16 January 2000, Bangkok, Thailand.
20. Singto Sakulkhaemaruethai, and Saisunee Liawruangrath, “A Simple Flow Injection
Spectrophotometric Procedure for Aluminium(III) Determination in Tap Water”, the 24th
Congress on Science and Technology of Thailand, Queen Sirikit National Convention Center,
Bangkok Thailand, October 19-21, 1998.
21. Singto Sakulkhaemaruethai, Saisunee Liawruangrath, and Nikorn Mangkorntong,
“Determination of Yttrium in High Tc Superconductivity Materials by Colorimetry”, the 23rd
Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 1997, Chiang Mai,
Thailand.
2.4 งานวิชาการอื่นๆ
1. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมี และนิสิต
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปโตรเคมีและสาขาเทคโนโลยีปโตรเลียม วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เปนอาจารยพิเศษวิชาเคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร
(ชลบุรี)
3. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนิสิตปริญญาโท วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. เปนอาจารยพิเศษวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
3. ดร.อมร ไชยสัตย
3.1 งานวิจัย
1. Total Isoflavones Extraction from Defatted Soybean by Ethanol
แหลงทุน: Senior Volunteer Program Japan International Cooperation Agency ป 2544
(ผูรวมวิจยั )
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2. การปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชในแหลงน้ําธรรมชาติ (Pesticides Contamination in
Natural Water in Thunyaburi Agricultural area, Pathumthani )
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2547 (ผูวิจยั หลัก)
3. การตรวจสอบสารปนเปอนบางตัวที่ตกคางในเครื่องดืม่ แอลกอฮอล (Determination of
Some Contaminants in Alcohol Beverages)
แหลงทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป 2547 (หัวหนาโครงการ)
4. การเตรียมพอลิเมอรแคปซูลระดับนาโนที่หุมวัสดุเก็บความรอน (Preparation of
Nanopolymer Capsules Encapsulated Heat Storage Materials)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2552 (หัวหนาโครงการ)
5. การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรแคปซูลที่หุมวัสดุเก็บความรอนโดยใชยางธรรมชาติ
(Improvement of Polymer Capsule Encapsulated Heat Storage Material with Natural Rubber)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (ผูวิจยั หลัก)
6. การสังเคราะห เอ-บี บล็อกโคพอลิเมอรแบบรางแหเพื่อใชเปนเมมเบรนสําหรับเครื่องแยก
สารประกอบอินทรียระเหยที่ปนเปอนในน้ําใตดนิ แบบซึมผาน-ไหลตัดกัน (Synthesis of
AB-crosslinked copolymers for use as membrane of the cross flow pervaporation system to
remove volatile organic compounds contaminated in ground water)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (หัวหนาโครงการ)
3.2 บทความทางวิชาการ/วิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. Y. Kitayama, A. Chaiyasat, M. Okubo: Emulsifier-free, organotellurium-mediated living
radical emulsion polymerization of styrene, Macromol. Symp., 288, 25 (2010)
2. H. Kobayashi, A. Chaiyasat, Y. Oshima, T. Suzuki, M. Okubo: Incorporation of nonionic
emulsifier inside carboxylated polymer particles during emulsion copolymerization:
influence of methacrylic acid content, Langmuir, 25, 101 (2009).
3. A. Chaiyasat, M. Yamada, H. Kobayashi, T. Suzuki, M. Okubo: Incorporation of
nonionic emulsifiers inside styrene-methacrylic acid copolymer particles prepared by
emulsion copolymerization, Polymer, 49, 3042 (2008).
4. M. Okubo, A. Chaiyasat, M. Yamada, T. Suzuki, H. Kobayashi: Influence of hydrophiliclipophilic balance of nonionic emulsifiers on emulsion copolymerization of styrene and
methacrylic acid, Colloid Polym. Sci., 285, 1755 (2007).
5. A. Chaiyasat, H. Kobayashi, M. Okubo: Incorporation of nonionic emulsifier inside
methacrylic polymer particles in emulsion polymerization, Colloid Polym. Sci., 285, 557
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(2007).
6. อมร ไชยสัตย, “ขอปฏิบัติเบื้องตนในการใชเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโท
กราฟ”, วารสารสถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล; นานาสาระงานเคมี ทําเนียบ
ธุรกิจและผลิตภัณฑเคมี, 56-61 (2545).
7. ผองศรี ศิวราศักดิ,์ วัฒนา วิริวุฒิกร, อมร ไชยสัตย, “การสกัดไอโซฟลาโวนสจากกากถั่ว
เหลือดวยเอทานอล”, วารสารวิจัยและฝกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”, 53-61 (2544).
3.3 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. Amorn Chayasat, Preeyaporn Chayasat, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Glass
transition temperatures of polymer particles with incorporated nonionic emulsifier in
emulsion and dry states”, 3rd Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional
Polymeric Microspheres, 20-23 September 2009, Jeju, Korea
2. Yukiya Kitayama, Amorn Chaiyasat, Masayoshi Okubo, “Organotellurium-Mediated
Living Radical Emulsifier-Free Emulsion Polymerization of Styrene”, The 2nd International
Symposium on Advanced Particles, 26-29 April 2009, Yokohama, Japan
3. Amorn Chaiyasat, Preeyaporn Chaiyasat, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Influence
of incorporated nonionic emulsifier inside polymer particles prepared by emulsion
polymerization on the glass transition temperature”, The 15th Polymeric Microspheres
Symposium, 12-14 November 2008, Kobe, Japan
4. Amorn Chaiyasat, Masahiro Yamada, Hiroshi Kobayashi, Masayoshi Okubo,
“Incorporation of Emulsifiers inside Polymer Particles in Emulsion Polymerization”,The 57th
SPSJ Annual Meeting, 28-30 May 2008, Yokohama, Japan
5. Amorn Chaiyasat, Masahiro Yamada, Hiroshi Kobayashi, Masayoshi Okubo,
“Incorporation behavior of nonionic emulsifiers inside styrene-methacrylic acid copolymer
particles prepared by emulsion copolymerization”, The 10th Pacific Polymer Conference, 4-7
December 2007, Kobe, JAPAN
6. Amorn Chaiyasat, Masahiro Yamada, Toyoko Suzuki, Hiroshi, Kobayashi, Masayoshi
Okubo,“Influence of HLB value of nonionic emulsifiers on the distribution of carboxyl
groups within styrene-methacrylic acid copolymer particles prepared by emulsion
copolymerization”, The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and
Polymers, 25-28 June 2007, Bangkok, THAILAND
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7. Amorn Chaiyasat, Hiroshi Kobayashi, Masayoshi Okubo,“Incorporation of Nonionic
Emulsifier Inside Methacrylic Polymer Particles in Emulsion Polymerization”, The 55th SPSJ
Annual Meeting, May 2006, Nagoya, JAPAN
8. Preecha Mansalai, Siriwun Suwunsa-ard, Amorn Chaiyasat, Chaiyoot Changsarn and
Winai Oungpipat “Determination of Sulfite in Wine by Ion Chromatography After Oxidizes
Sulfite to Sulfate with Hydrogen peroxide”, “30thCongress on Science and Technology of
Thailand”, October 2004, Bangkok, Thailand
9. Amorn Chaiyasat and Preeyaporn Chaiyasat “Simultaneous Determination of Methanol
Ethanol and Fusel oil in Alcoholic Beverage Samples by High Performance Liquid
Chromatography”,“30th Congress on Science and Technology of Thailand”, October 2004,
Bangkok, Thailand
10. Amorn Chaiyasat and Preeyaporn Sukunthanon, “Simplex Optimization of
Simultaneous Determination of Some Preservatives by Ion Chromatography,“29th Congress
on Science and Technology of Thailand”, October 2003, Khon kaen, Thailand.
11. Amorn Chaiyasat, Preeyaporn Sukunthanon and Churairat Duangduen, “Simplex
Aided Optimization for High-Performance Liquid Chromatographic Analysis of
Abamectin in Insecticide Samples”, “28th Congress on Science and Technology of
Thailand” October 2002, Bangkok, Thailand
12. Amorn Chaiyasat and Monkon Rayanakorn, “A Systematic Approach to the
Determination of Phenols by High Performance Liquid Chromatography”,“25th Congress
on Science and Technology of Thailand” , October 1999, Pitsanuloke, Thailand
3.4 งานวิชาการอื่นๆ
1. เปนบรรณาธิการบทความวิชาการ วารสารสถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;
นานาสาระงานเคมี ทําเนียบธุรกิจและผลิตภัณฑเคมี
2. เปนอาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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4. ดร.ปรียาภรณ ไชยสัตย
4.1 งานวิจัย
1. การผลิตแวกซเพื่อใชเปนแมแบบในอุตสาหกรรมอัญมณี (Wax Production Use as Mold in
Jewery Industry)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2545 (ผูวิจยั หลัก)
2. การผลิตไคโตซานจากเปลือกกุง (Chitosan Production from Shrimp Shell)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2546 (หัวหนาโครงการ)
3. การตรวจสอบสารปนเปอนบางตัวที่ตกคางในเครื่องดืม่ แอลกอฮอล (Determination of
Some Contaminants in Alcohol Beverages)
แหลงทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป 2547 (ผูวิจยั หลัก)
4. การปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชในแหลงน้ําธรรมชาติ (Pesticides Contamination in
Natural Water in Thunyaburi Agricultural area, Pathumthani )
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2547 (ผูรวมวิจยั )
5. การเตรียมพอลิเมอรแคปซูลระดับนาโนที่หุมวัสดุเก็บความรอน (Preparation of
Nanopolymer Capsules Encapsulated Heat Storage Materials)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2552 (ผูวิจยั หลัก)
6. การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรแคปซูลที่หุมวัสดุเก็บความรอนโดยใชยางธรรมชาติ
(Improvement of Polymer Capsule Encapsulated Heat Storage Material with Natural Rubber)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (หัวหนาโครงการ)
7. การสังเคราะห เอ-บี บล็อกโคพอลิเมอรแบบรางแหเพือ่ ใชเปนเมมเบรนสําหรับเครื่องแยก
สารประกอบอินทรียระเหยที่ปนเปอนในน้ําใตดนิ แบบซึมผาน-ไหลตัดกัน
(Synthesis of AB- crosslinked copolymers for use as membrane of the cross flow
pervaporation system to remove volatile organic compounds contaminated in ground water)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (ผูวิจยั หลัก)
4.2 บทความทางวิชาการ/วิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. P. Chaiyasat, T. Suzuki, H. Minami, M. Okubo, Thermal properties of hexadecane
encapsulated in poly(divinylbenzene) particles, J. Applied Polym. Sci., 112, 3257-3266
(2009).
2. P. Chaiyasat, Y. Ogino, T. Suzuki, M. Okubo, Influence of water domain formed in
hexadecane core inside cross-linked capsule particle on thermal properties for heat storage
application, Colloid Polym. Sci., 286, 753-759 (2008).
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3. P. Chaiyasat, Y. Ogino, T. Suzuki, H. Minami, M. Okubo, Preparation of divinylbenzene
copolymer particles with encapsulated hexadecane for heat storage application, Colloid
Polym. Sci., 286, 217-223 (2008).
4. ปรียาภรณ สุคันธานนท, “แว็กซในอุตสาหกรรม”, วารสารสถาบันวิจัยเคมี สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล; นานาสาระงานเคมี ทําเนียบธุรกิจและผลิตภัณฑเคมี, 68-71 (2545)
4.3 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. Amorn Chayasat, Preeyaporn Chayasat, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Glass
transition temperatures of polymer particles with incorporated nonionic emulsifier in
emulsion and dry states”, 3rd Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional
Polymeric Microspheres, 20-23 September 2009, Jeju, Korea
2. Preeyaporn Chaiyasat, Yumigo Ogino, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo “Thermal
properties of encapsulated hexadecane in cross-linked capsule particles with water and/or air
domain”, The 57thSPSJ Annual Meeting, 28-30 May 2008, Yokohama, Japan
3. Preeyaporn Chaiyasat, Yumiko Ogino, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Influence of
water domain formed in hexadecane core inside cross-linked capsule particle on thermal
properties for heat storage application”, The 10th Pacific Polymer Conference, 4-7 December
2007, Kobe, JAPAN.
4. Preeyaporn Chaiyasat, Yumiko Ogino, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Preparation
of PDVB-based capsule particles containing hexadecane as heat storage materials by the
SaPSeP method”, The 56thSPSJ Symposium on Macromolecules, 19-21 September 2007,
Nagoya, JAPAN.
5. Preeyaporn Chaiyasat, Yumiko Ogino, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Preparation
of cross-linked polymer particles with encapsulated hexadecane for heat storage application”,
The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers, 25-28 June
2007, Bangkok, THAILAND.
6. Preeyaporn Chaiyasat, Yumiko Ogino, Toyoko Suzuki, Masayoshi Okubo, “Preparation
of P(DVB-BA) capsule particles containing hexadecane as heat storage materials by the
SaPSeP method”, The 52th Polymer Research Symposium, 21 July 2006, Kobe, JAPAN.
7. Amorn Chaiyasat and Preeyaporn Chaiyasat “Simultaneous Determination of Methanol
Ethanol and Fusel oil in Alcoholic Beverage Samples by High Performance Liquid
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Chromatography”,“30th Congress on Science and Technology of Thailand”, October 2004,
Bangkok, Thailand
8. Amorn Chaiyasat and Preeyaporn Sukunthanon, “Simplex Optimization of
Simultaneous Determination of Some Preservatives by Ion Chromatography,“29th
Congress on Science and Technology of Thailand”, October 2003, Khon Kaen, Thailand.
9. Amorn Chaiyasat, Preeyaporn Sukunthanon and Churairat Duangduen,
“Simplex Aided Optimization for High-Performance Liquid Chromatographic Analysis
of Abamectin in Insecticide Samples”, “28th Congress on Science and Technology
of Thailand” October 2002, Bangkok, Thailand
4.4 งานวิชาการอื่นๆ
1. เปนบรรณาธิการบทความวิชาการ วารสารสถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;
นานาสาระงานเคมี ทําเนียบธุรกิจและผลิตภัณฑเคมี
5. ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู
5.1 งานวิจัย
1. การสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดเซนเซอรโดยใชอนุภาคนาโนทอง
(Hydrogen Peroxide Sensor Fabrication using Gold Nanoparticles)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (หัวหนาโครงการ)
2. การกําจัดสารประกอบอินทรียระเหยที่ถูกปลอยออกมาจากเครื่องแยกสารประกอบอินทรีย
ระเหยที่ปนเปอนในน้ําแบบใชอากาศ
(Treatment of Volatile Organic Compounds Contained in the Air Emitted from an Air
Stripping Module)
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2553 (หัวหนาโครงการ)
5.2 บทความทางวิชาการวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. Siriwan Suwansa-ard, Proespichaya Kanatharana, Punnee Asawatreratanakul,
BooncharoenWongkittisuksa, Chusak Limsakul, Panote Thavarungkul, Comparison
of surface plasmon resonance and capacitive immunosensors for cancer antigen 125
detection in human serum sample, Biosensor and Bioelectronic, 24, 3436-3441 (2009).
2. Siriwan Suwansa-ard, Yun Xiang, Ralph Bash, Panote Thavarungkul, Proespichaya
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Kanatharana, Joseph Wang, Prussian Blue Dispersed Sphere Catalytic Labels for Amplified
Electronic Detection of DNA. Electroanalysis. 20(3), 308-312 (2008).
3. Siriwan Suwansa-ard, Proespichaya Kanatharana, Punnee Asawatreratanakul, Chusak
Limsakul, Booncharoen Wongkittisuksa, Panote Thavarungkul, Semi disposable reactor
biosensors for detecting carbamate pesticides in water, Biosensors and Bioelectronics, 21,
445-454 (2005).
5.3 การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. Siriwan Suwansa-ard, Proespichaya Kanatharana, Punnee Asawatreratanakul, Panote
Thavarungkul, “Label-free surface plasmon resonance immunosensor for cancer antigen 125
detection in human serum samples”, The International Congress for Innovation in Chemistry
PERCH-CIC Congress VI, 3rd-6th May 2009, Jomtein Plam Beach Hotel & Resort, Pattaya,
Thailand.
2. Siriwan Suwansa-ard, Proespichaya Kanatharana, Punnee Asawatreratanakul,
Panote Thavarungkul, “Label-free surface plasmon resonance immunosensor for human
serum albumin detection”, Pure and Applied Chemistry International Conference PACCON
14th-16th January 2009, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
3. Suchera Loyprasert, Siriwan Suwansa-ard, Supaporn Dawan, Proespichaya Kanatharana,
Panote Thavarungkul, “Nanoparticles-Enhanced Capacitive Detection of Affinity Binding”,
1st Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia REMSEA, , 5th – 7th August 2008,
National University of Singapore, Singapore.
4. Siriwan Suwansa-ard, Yun Xiang, Ralph Bash, Panote Thavarungkul, Proespichaya
Kanatharana, Joseph Wang, “Prussian-Blue Dispersed Polymeric Sphere Catalytic Labels for
Amplification of DNA Detection” RGJ-Ph.D Congree IX, 4-6 April 2008, Chonburi,
Thailand.
5.4 งานวิชาการอื่นๆ
1. เปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเวิสเทิรน
2. เปนอาจารยพเิ ศษวิชาเคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐาน
วิทยาศาสตร (ชลบุรี)
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ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
............................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่
5/2549 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงมีมติใหตราขอบังคับไว ดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนด
ไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิช าการมหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี
“คณบดี”
หมายถึง ค ณ บ ดี ค ณ ะ ที่ เ ป ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตศึกษา”
หมายถึง การศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหความเห็นชอบ

66
“คณะ”
หมายถึง คณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
ใหรวมถึงคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลธัญบุรี
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึ ง ผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง มาจากอาจารย
ผูรั บ ผิด ชอบหลัก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาของคณะ หรื อผู อื่ น ที่ มี คุณ สมบั ติ ไ ม น อยกว า อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในระดับสูงสุดของคณะที่เปดทําการสอน
“อาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีโดยคําแนะนํา
ของคณบดี ใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึ ง ผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่
เปดสอนเปน อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ จ ะเป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มอาจเป น บุ ค ลากรประจํ า ในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ
เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงาน หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวา
ตําแหนงระดับ 9 ขี้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนด
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ
ประกาศหรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
การดํ าเนินการใด ๆ ที่เ กี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไ ดกําหนดไว
หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหคณะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป โดยผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการจัดการศึกษา ประสานงาน
และสนับสนุนการดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกันของคณะ
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ขอ 7 ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและ
จัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
หลั ก สู ต รนั้ น โดยองค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการให เ ป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 9 ระบบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการศึกษาเปน 3 ระบบ
ดังนี้
9.1 การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ปการศึกษา
หนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และ
อาจเปดสอนภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียนใน
แตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของปการศึกษาเดียวกัน
9.2 การศึ ก ษาภาคสมทบ เป น การจั ด การศึ ก ษาในช ว งเวลาวั น หยุ ด สุ ด
สัปดาห หรือนอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
9.3 การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
9.3.1 การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษา
หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูรอน
9.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในต า งประเทศ หรื อ เป น หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารจั ด การและ
มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต รนานาชาติ โดยอาจจั ด ในระยะเวลาที่ ส อดคล อ งกั บ ช ว งเวลาใน
ตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละ
หลักสูตรทั้งนี้ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
โดยการคิด เที ย บน้ํ า หนักหน ว ยกิ ตตามขอ 10 และใหจัด ทําโครงการของหลั กสู ตรนั้นเสนอตอ
มหาวิทยาลัยและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 10 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การ
กําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี้
10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา
15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.3 การฝกงาน ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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10.4 วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ใ ช เ วลาศึ ก ษาค น คว า ไม น อ ยกว า 45 ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หมวดที่ 3
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 11 หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม
ความเชี่ ย วชาญหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในทางวิ ช าชี พ และเป น หลั ก สู ต รที่ มี ลั ก ษณะสิ้ น สุ ด ในตั ว เอง
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรี
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สราง
เสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาปริญญาโท
ขอ 12 โครงสรางหลักสูตร
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมกันตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน ดังนี้
12.2.1 แผน ก เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า
วิทยานิพนธ ดังนี้
(1) แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ได ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขี้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(2) แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12
หนวยกิตและศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
12.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตอง
ทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข แต
ถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย
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12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวยรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือกรวมกันไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 5
ปการศึกษา
13.3 หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมนอย
กวา 3 ปการศึกษา และอยางมากสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยคุณวุฒิที่แตกตางกันดังนี้
13.3.1 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
8 ปการศึกษา
13.3.2 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
6 ปการศึกษา
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13.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนั บจากวันเปดภาคการศึ กษาแรกที่
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 17.3
หมวดที่ 4
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ขอ 14 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
14.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก
14.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติ ไมผาน (ตามขอ 37) ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่จะ
เขาศึกษา
ขอ 15 การรับเขาศึกษา
15.1 วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
อาจมี ก ารทดสอบความรู การสอบคั ด เลื อ ก การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กหรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
15.2 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู
การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงาน
ตัวเปนนักศึกษา ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.3 คณะอาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห รั บ นั ก ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
15.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติ ใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตบุคคล
นั้นมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามขอ 14
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ขอ 16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อ
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว
16.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวย
ตนเองโดยนําหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตอแผนกทะเบียนนักศึกษาของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยพรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียน ตามวัน
เวลาและสถานที่ ที่ม หาวิท ยาลั ย กํ า หนดจะหมดสิทธิขึ้น ทะเบีย นเปน นัก ศึก ษา เวนแต จ ะไดแ จ ง
เหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อ
ไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมา
รายงานตัว
16.4 ผู ที่ ไ ดรั บการคั ด เลือ กให เ ขา เป น นัก ศึก ษาระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษา ของ
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
ขอ 17 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปลี่ยนประเภทและ
สภาพการเปนนักศึกษา
17.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
17.1.1 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในระบบ
การศึกษา ตามขอ 9.1
17.1.2 นั ก ศึ ก ษาภาคสมทบ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในระบบ
การศึกษาตามขอ 9.2
17.1.3 นั ก ศึก ษาภาคพิเศษ ไดแ ก นั กศึกษาที่ศึก ษาในระบบ
การศึกษา ตามขอ 9.3
17.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
17.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติให
นักศึกษาภาคปกติ เปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้ นักศึกษา
ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษหรือภาคสมทบตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
17.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภท
เปนนักศึกษาภาคปกติไมได
17.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษ
ไมได
17.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
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17.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาโดย
สมบูรณเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
17.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษา
ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และ
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน
17.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่คณะรับเขารวมศึกษาและหรือทํา
การวิจัยโดยไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได
โดยอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและ
หรือทําการวิจัยได โดยตองชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
17.4 การเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาทดลองเรียน ที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียน
เรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ให
เปลี่ยนสภาพเปน นั ก ศึ กษาสามัญไดเมื่อสิ้น สุดภาคการศึ กษาแรก มิ ฉะนั้น ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 5
อาจารยบัณฑิตศึกษา
ขอ 18 อาจารยบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท คือ
18.1 อาจารย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า ได แ ก บุ ค ลากรในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยที่ดํารง ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซึ่งมี
สวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
18.2 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
ที่ดํารงตําแหนงอื่นนอกเหนือจากขอ 18.1 หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูที่มีความรูความ
ชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเปนที่
ยอมรับนับถือในวงการวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป
ขอ 19 ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณบดี
ขอ 20 ใหอาจารยบัณฑิตศึกษา พนจากการเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาเมื่อ
20.1 ตาย
20.2 ลาออก
20.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดี มี
มติใหถอดถอน
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ขอ 21 อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ
21.1 อาจารย ที่ ป รึ ก ษา หมายถึ ง อาจารย บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ซึ่ ง คณบดี
แตงตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
ตั้งแตแรกเขาจนกวาจะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ตามขอ 21.2 หรือขอ 21.3
21.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยบัณฑิตที่คณบดี
แตงตั้งตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา และควบคุมดูแลการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
21.2.1 อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห ลัก ตองเปนอาจารย
บัณฑิตศึกษาประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
21.2.2 อาจารยที่ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธรว ม (ถ ามี ) ตอ งเป น
อาจารยบัณฑิตศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
21.3 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ หมายถึ ง อาจารย
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาที่ ค ณะแต งตั้ งขึ้ น เพื่ อทํ าหน า ที่ใ หคํ า แนะนํ า และควบคุ ม ดูแ ลการคน ควา อิส ระของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
ขอ 22 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
22.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
ในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.1.2 อาจารย ผู ส อน ต อ งเป น ผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญาไม ต่ํ า กว า
ปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอน หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
22.2 หลักสูตรปริญญาโท
22.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
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สาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.2.2 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยายานิ พ นธ แบ ง ออกเป น 2
ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารย
ประจํ า มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของกรศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันตองมี
ความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.4 อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
22.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
22.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
22.4.2 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แบ ง ออกเป น 2
ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนผูที่
ไดรับปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
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2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.4.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
22.4.4 อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ ต อ งเป น ผู ที่ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมีผลงาน
การวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 23 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
23.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท
23.1.1 ตองเปนผูที่ไดรับปริญญา ไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันมี
ประสบการณดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
23.1.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการตาม ขอ 23.1.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
23.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาเอก
23.2.1 ตองไดรับปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณ
ดานการสอน และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
23.2.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ 23.2.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
ขอ 24 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
24.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพ
พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10
คน
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24.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิด
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
24.3 อาจารย ผูรับผิด ชอบหลั ก สูต รต อ งทํา หนา ที่อาจารยที่ ปรึก ษา
วิทยานิพนธ และ/ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ขอ 25 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระที่นักศึกษาจะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
26.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเกิน 15 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นักศึกษามี
หนวยกิตคงเหลือตามหลักสูตรนอยกวา 4 หนวยกิต และ / หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธ หรือการ
คนควาอิสระหรือไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
26.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
26.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียน
รี ย นรายวิ ช าต า ง ๆต่ํ า กว า 6 หน ว ยกิต ไม ไ ด มิฉ ะนั้ น จะถือ ว า พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
26.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
26.5.1 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพื่อเขารว มฟ งการบรรยาย
หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต รวมเขาในจํานวนหนวยกิตใน
ภาคการศึกษา และจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
26.5.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียบเปน AU
เฉพาะผูที่มีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
26.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหน ว ยกิต โดย “รายวิ ชาไม นั บ
หนวยกิต” หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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กําหนด ใหนักศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดรับคะแนนเปน S โดยไมนํามา
คิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
26.6.1 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก1 และ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
26.6.2 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ที่ ไ ม มี พื้ น ฐานพอเพี ย ง
สําหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
นอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อเปนพื้นฐาน และจะตองสอบผานโดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนน
เปน S
26.6.3 ให บั น ทึ ก ผลการประเมิ น รายวิ ช าลงในใบแสดงผล
การศึกษาเปน S หรือ U
26.7 นั ก ศึ ก ษาที ไ ม ม าลงทะเบี ย นภายใน 15 วั น หลั ง จากวั น เป ด ภาค
การศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
26.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
26.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว
แตยังไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณ ใหชําระคาธรรมเนียม
รักษาสภาพ คาธรรมเนียม และคาบํารุงตามระบียบที่มหาวิทยากําหนดไวทุภาคการศึกษา จนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
26.8.2 การลงทะเบี ย นเพื่ อ รั ก ษาสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชา
ใด หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
ขอ 27 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา
27.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
27.2 การขอถอนรายวิชา
27.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะ
ไมปรากฏในระเบียนและใหไดรับเงินลงทะเบียนคืน
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27.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหนับจากวัน
เปดภาคการกศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ให
บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.2.3 การถอนรายวิชาจะถอนไดไมเกิน 2 สัปดาหกอนสอบ
ปลายภาค หากถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห กอนสอบปลายภาค ใหไดรับระดับคะแนน F และจะ
ไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ 27.1 และขอ 27.2 ตองไมขัดตอ
การลงทะเบียนเรียนในขอ 26.2 และขอ 26.3
27.4 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 27.1 ขอ
27.2 และขอ 27.3 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 28 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมี
ความประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพเปนนักศึกษาไวเปนคราวๆ ไป
28.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดีภายในชวงเวลาถอนรายวิชาเรียน หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
28.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่น
ใดที่เปนประโยชนตอการศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซี่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทยแสดง
28.1.4 มีความจําเปนสวนตัว ทั้งนี้ตองศึกษามาแลว ไมนอยกวา 1
ภาคการศึกษา
28.2 การลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของ
ราชการทหาร และการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.2 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ การลา
พักการศึกษาตามขอ 28.1.3 และขอ 28.1.4 จะกระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่
ลาพักอยูในระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 28.1.1
28.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพเปนนักศึกษาระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลา
พักการศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให
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นั ก ศึ ก ษามาดํ า เนิ น การรั ก ษาสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 15 วั น หลั ง เป ด ภาค
การศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1
28.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอง
ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีกอน
กําหนดการลงทะเบียนไมนอยกวา 1 สัปดาห
28.6 การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ 28.1.1 ถึงขอ 28.1.4 ใหอยู
ในดุลพินิจของอธิการบดี
28.7 การลาพั ก การศึ ก ษาในระหว า งภาคการศึ ก ษา จะมี ผ ลดั ง กรณี
ดังตอไปนี้
28.7.1 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง 2 สัปดาหแรก
นับจากวันเปดภาคการศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดู
รอน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจะไมปรากฏในระเบียน
28.7.2 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษา พนกําหนด 2 สัปดาหแรกนับ
จากวันเปดภาคการศึกษา ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
ใหบันทึกระดับคะแนน W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ 29 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
29.1 ตาย
29.2 ลาออก
29.3 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใด ตาม
ขอ 14
29.4 ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
29.5 คณบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
29.5.1 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ
13
29.5.2 ไม ล งทะเบี ย นเรี ย น และ/หรื อ ไม ชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา คาลงทะเบียนเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
29.5.3 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
29.5.4 ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไวในหมดที่ 7
29.6 การพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ 30 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
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30.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ถอนชื่ อ อกเนื่ อ งจากไม ม าลงทะเบี ย น กลั บ เข า เป น
นักศึกษาไดหากมีเหตุสมควร ทั้งนี้ตองไมพนกําหนด 1 ป
30.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
30.3 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คา
บํารุงและคาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
30.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการ
เปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ
13
ขอ 31 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ
คณบดี ผานอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อ
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออก
ขอ 32 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษา ในคณะเดียวกันไดเมื่อ
ไดศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 33 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น
33.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับ
อนุมัติจากคณบดี โดยถือเกณฑ ดังนี้
33.1.1 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาและปการศึกษานั้น
33.1.2 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาอื่นเปดสอน ตองมี
เนื้อหาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
33.1.3 รายวิ ช าที่ เ ป น ประโยชน ต อ การศึ ก ษา หรื อ การทํ า
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระของนักศึกษา
33.2 ใหนําหนวยกิต และผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตางศึกษาอยู
33.3 นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด
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หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ 34 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้นๆ ซึ่ง
อาจเปนการสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ
และเกณฑการพิจารณาผลการสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชาใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ 35 การสอบประมวลผลความรู (Comprehensive Examination)
35.1 การสอบประมวลผลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข
35.2 การสอบประมวลผลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และหรือ
การสอบปากเปลา การสอบขอเขียน ใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัด
ความสามารถและศักยภาพในการนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
35.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบประมวลผล
ความรูอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
35.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลผลความรูได เมื่อสอบผานรายวิชา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
35.5 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารย
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
35.6 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ประมวลผลความรูจํานวน 3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบ
ตอคณบดีโดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
35.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใดๆ แลว ถาขาด
สอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการสอบ
35.8 ผูที่สอบไมผาน/ไมเปน ที่พอใจมีสิทธิ์ขอสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง
ภายใน 1 ป นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 36 การสอบภาษาตางประเทศ
36.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ตองสอบผานภาษาตางประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณบดี
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36.2 วิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะ หรือมหาวิทยาลัย
ขอ 37 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
37.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อ
วัดวานักศึกษามีความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเคาโครง
วิทยานิพนธ
37.2 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสอบวัดคุณสมบัติ อยางนอย
ภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง เมื่ อ มี นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร อ งขอสอบ ทั้ ง นี้ ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
37.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปาก
เปลา
37.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ จํ า นวน 3-5 คน ต อ คณบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาต า งตั้ ง โดยกรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
37.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณ สมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได
37.6 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
37.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใดๆ แลว ถาขาด
สอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการสอบ
37.8 ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน / ไมเปนที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1
ครั้ง ภายในเวลาไมเร็วกวา 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน / ไมเปนที่
พอใจ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
37.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผาน โดยไดผลการประเมินระดับ
คะแนนเปน S ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรตางๆ ดังตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขา
ศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
37.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1 ภายใน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ
37.9.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ
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37.9.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ
37.9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ
37.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ
ขอ 38 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค
การศึกษา โดยใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผล
การศึกษาเปนดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ
( Excellent )
ดีมาก
( Very Good )
ดี
( Good )
คอนขางดี ( Fairly Good )
พอใช
( Fair )
คอนขางพอใช ( Poor)
ออน
( Very Poor )
ตก
( Fail )
สอบผาน / เปนที่พอใจ
( Satisfactory )
สอบไมผาน / ไมเปนที่นาพอใจ ( Unsatisfactory )
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ ( Incomplete )
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด ( Withdrawal )
เขารวมฟงบรรยาย

ขอ 39 การประเมินผลการสอบประมวลผลความรู การสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
ภาษาตางประเทศ การสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
39.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การ
สอบภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
S
U

ผลการศึกษา
สอบผาน / เปนที่พอใจ
( Satisfactory )
สอบไมผาน / ไมเปนที่พอใจ ( Unsatisfactory )
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39.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปน
ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
P
F

ผลการศึกษา
ผาน
( Pass )
ตก
( Fail )

ขอ 40 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.1 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อ
เสร็จสิ้นแตละภาคการศึกษา
40.2 หน ว ยกิ ต สะสม คื อ จํ า นวนหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมดที่ไดรับคาระดับคะแนนตามขอ 38
40.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจํา
ภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
40.3.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิต กับคาระดับคะแนนของผล
การศึกษาแตละรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิต
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
40.3.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิททยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของ
ผลคูณของหนวยกิต กับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้งหาร
ดวยหนวยกิตสะสม
ขอ 41 สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซ้ํา
41.1 นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ต่ํากวา 2.50 เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 จะพน
สภาพการเปนนักศึกษา
41.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป แตต่ํากวา 3.00 จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหได 3.00 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
41.2.1 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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41.2.2 หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและ
นักศึกษาปริญญาเอก
41.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขี้น
ไป แตต่ํากวา 3.00 ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา
41.4 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการ
ประเมินการศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา
41.5 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการ
ประเมินการศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
41.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลว
มิไดยกเวนการเรียนซ้ําตามความในขอ 41.4 หรือขอ 41.5
ขอ 42 การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการ
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
42.1 เทียบโอนหนวยกิตที่ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่
เปนนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น ที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับ
จากปการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระทําไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดี โดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.0
รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัย เทียบโอนไดไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวม
วิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
42.2 รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต
และระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
42.3 หน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จ ากการเข า ร ว มศึ ก ษาขณะเป น นั ก ศึ ก ษาพิ เ ศษ ไม
สามารถเทียบโอนได
ข อ 43 การลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบรายวิ ช า หรื อ การคั ด ลอด
วิทยานิพนธ / ผลกงานการคนควาอิสระของผูอื่น
43.1 การลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบรายวิ ช า ให เ ป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการสอบของนักศึกษา
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43.2 การลงโทษนักศึกษา ที่คัดลอกวิทยานิพนธ / ผลงานการคนควาอิสระ
ของผูอื่น หรือใหผูอื่นจัดทําใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้
43.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะทียังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือ
วา เปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
43.2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบ เมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว ให
เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา
หมวดที่ 8
การทําและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ 44 วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษา
คนควาวิจัย หรือสํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพอสิทธิในการรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ตองทําวิทยานิพนธ
ขอ 45 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบ ดังนี้
45.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1
คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน
45.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1
คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน
45.3 กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ
ใหมีอาจารยบัณฑิตศึกษาประจําเปนอาจารยที่ปรึกษารวมอยางนอย 1 คน
ขอ 46 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้น
เพื่อทําการสอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ มีจํานวนและองคประกอบดังนี้
46.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน
4 คน แตไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปน
กรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
46.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5 คน
ประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชานั้นหรือ

88
สาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 47 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไม
นอยกวา 3 หนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้
47.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธตอง
สอบวัดคุณสมบัติผาน / เปนที่พอใจแลว
47.2 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ก2 ต อ งศึ ก ษารายวิ ช าตาม
แผนการเรียนมาแลวไมนอยกวา 9 หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00
47.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน / เปนที่
พอใจแลว และตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ
47.4 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
47.5 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความ
เห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แล ว จึ ง เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ
พิจารณา และใหนําผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
47.6 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับ
อนุมัติแลว หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการ
ประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมด เปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียน
และยื่นขออนุมัติหัวขอแลเคาโครงวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวหอและ
เคาโครงวิทยานิพนธครั้งสุดทาย
ข อ 48 การสอบหั ว ข อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการสอบความก า วหน า
วิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอกสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธ
48.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ โดยยอ
ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 5 ชุด ตอคณะ กอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วัน
ทําการ และเมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน
48.2 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธที่เสนอ มิฉะนั้นจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม
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48.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบหัวขอและ
เค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ไ ปยั ง คณะหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การสอบ ถ า ผลการสอบหั ว ข อ และเค า โครง
วิทยานิพนธผาน คณะจะประกาศอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมี
การปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเสนอ
ตอคณะภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันสอบ
48.4 การสอบความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ท ราบ
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อันจะสงผลใหนักศึกษา
ประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธมากขึ้น นักศึกษาตองสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการสอบวิย านิพนธนัก ศึก ษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพ นธไ ดตองลงทะเบีย น
วิทยานิพนธไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธในหลักสูตรนั้น
48.5 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
48.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองแจงผลการประเมินความกาวหนา
ในการทําวิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ 49 การสอบวิทยานิพนธ
49.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
เสร็จเรียบรอยแลวและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
49.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลว ไมนอย
กวา 120 วัน
49.1.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
49.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ให
ขอสอบวิทยานิพนธได
49.2 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
49.2.1 หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปน
เวลาไมนอยกวา 15 วันทําการ
49.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบ เปน
เวลาไมนอยกวา 30 วันทําการ
49.2.3 ยื่น คํ า ร อ งขอสอบ พร อ มสํ า เนาบทคั ด ย อ ตามรูป แบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบ
เพื่อคณะจะไดดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก 1 เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ตองแกไขรูปแบบใหถูกตองตามที่คณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ

90
49.2.4 เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ส อบวิ ท ยานิ พ นธ คณะจะประกาศ
กําหนดวันเวลา และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน ลวงหนากอนสอบ 7 วัน
49.3 การสอบวิท ยานิพนธ ใหเ ปนการสอบแบบปากเปล าอย างเปดเผย
นักศึกษาและผูสนใจอื่นๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่คณะ
กําหนดในคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม
เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
49.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
49.4.1 ระดับปริญญาโท ใหถือตามเกณฑ ในขอ 46.1
49.4.2 ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑ ในขอ 46.2
ขอ 50 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
50.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
50.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ
และตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือ
เพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที
50.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถ
แสดงผลกงานวิทยานิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได
อยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
และ / หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณ
อักษร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษา จะตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทตองไมเกิน 60 วัน และในระดับดุษฎีบัณฑิตตองไมเกิน 90
วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
50.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ / หรือไมสามารถตอบขอซักถาม
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของวิทยานิพนธที่ตนไดทําสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีผูนั้นไมมีความเขาใจ
อยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
ใหมไดอีก 1 ครั้ง
50.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ผลการสอบ
วิทยานิพนธของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ
“ผานโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลกการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตอง
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ดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการ
ทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
50.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ
ขอ 51 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
51.1 ภาษาที่ ใ ช ใ นการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
หลักสูตร ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ ผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
51.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 52 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน 5 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอ
ตามแบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอ
ผูกพันตองมอบวิทยานิพนธใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 53 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึก
ขอมูลวิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วัน สําหรับปริญญาโท และ 90 วันสําหรับ
ปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้น
อีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ขอ 54 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 53
ขอ 55 วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได
แตการนําเนื้อหา หรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิท ยาลั ย กํา หนด กรณีที่การทํ าวิ ท ยานิ พ นธ ไดรับทุน วิ จั ย ที่ มีขอผูก พั น เกี่ย วกับลิขสิทธิ์ห รื อ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
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หมวดที่ 9
การทําและการสอบการคนควาอิสระ
ขอ 56 การคนควาอิสระ เปนการคนควาอิสระของนักศึกษา ภายใตการกํากับดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา การคนควาอิสระอาจจะทําในรูปของวิจัย การประยุกตทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน ชุดการสอน ชุดฝกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ การรวบรวมและวิเคราะหงานวิชาการ
หรือการสรางผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเห็นสมควร
ข อ 57 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ ประกอบด ว ยอาจารย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จํานวน 1 หรือ 2 คน ที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่แนะนําและควบคุมการทําการคนควาอิสระ
ขอ 58 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง
ขึ้นเพื่อทําการสอบการคนควาอิสระ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไมต่ํากวา 3 คนประกอบดวย อาจารย
ประจํา อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่
สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 59 การเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระได ตองลงทะเบียนการคนควา
อิสระในภาคการศึกษานั้นและดําเนินการ ดังนี้
59.1 ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และตองมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
59.2 การพิ จ ารณาหั ว ข อและเค า โครงการคน คว าอิ ส ระ ให เ ป น ไปตาม
ขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
59.3 หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให
นําผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
59.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่
ไดรับอนุมัติแลวหากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอ และเคาโครงการคนควาอิสระหรือสาระสําคัญของ
หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ใหการประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมด
เปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
ใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ครั้งสุดทาย
ขอ 60 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
60.1 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับ
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อนุ มั ติ หั ว ข อ และเค า โครงการค น คว า อิ ส ระที่ เ สนอ มิ ฉ ะนั้ น ต อ งดํ า เนิ น การเสนอหั ว ข อ และเค า
โครงการคนควาอิสระใหม
60.2 ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวขอและเคา
โครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบ
ผาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถา
ตองมีการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผาน
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจงบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานคณะ
ขอ 61 การเรียบเรียงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํารายงานการ
คนควาอิสระของมหาวิทยาลัย
ขอ 62 การสอบการคนควาอิสระ
62.1 นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อสอบการค น คว า อิ ส ระได เมื่ อ นั ก ศึ ก ษา
ทําการคนควาอิสระเรียบรอยแลวและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
62.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไม
นอยกวา 30 วัน
62.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
62.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ใหขอสอบการคนควาอิสระได
62.2 การยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอ
สอบกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 10 วันทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 3 ชุด เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
ใหทราบโดยทั่วกันลวงหนากอนสอบ 7 วัน
62.3 การสอบการคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย
ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะ
กําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการ
สอบถามเวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ขอ 63 การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
63.1 เมื่อการสอบการคนควาอิสระเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑ
ดังนี้
63.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการคนควา
อิสระและตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการ
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แกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะ
ได
63.1.2 “ผ า นโดยมี เ งื่ อ นไข” หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ไม
สามารถแสดงผลงานการคนควาอิสระ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ ไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พิจารณาเห็นสมควรใหแกไข
หรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ / หรือเรียบเรียงการคนควาอิสระ ตามที่คณะกรรมการสอบการคนควา
อิ ส ระ เสนอแนะไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรทั้ ง นี้ ใ ห ค ณะกรรมการสอบการค น คว า อิ ส ระกํ า หนด
ระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการคนควาอิสระตองไมเกิน 45 วันนับจากวัน
สอบการคนควาอิสระ
63.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
การคนควาอิสระ ใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระและ/หรือไมสามารถตอบ
ขอซักถามของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยาง
ถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1 ครั้ง
63.2 กรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
ของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผาน
โดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตอง
ดําเนินการลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัดทําการคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มตน
ขั้นตอนการทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
63.3 ใหประธานการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรผานคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ
ข อ 64 นั ก ศึ ก ษาต อ งส ง ผลงานการค น คว า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ ที่ มี ล ายชื่ อ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระครบถวนทุกคนจํานวน 3 เลมพรอมดวยแผนบันทึกขอมูลการ
คนควาอิสระ และบทคัดยอตามรูปแบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาค
การศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพันตองมอบรายงานการคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ให
นักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 65 การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอม
แผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบการคนควา
อิสระผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมา
ทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
เริ่มขั้นตอนการทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
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ขอ 66 นักศึกษาที่สอบการคนควาอิสระแลว แตยังไมสงการคนควาอิสระ ฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไม
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยงกับ
ระยะเวลาใน ขอ 65
ขอ 67 การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว จึงจะถือวาเปนการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบตั รในผลงานการคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผล
การศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่
การทําการคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
หมวดที่ 10
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ 68 การสําเร็จการศึกษา
นั ก ศึก ษาระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษาที่จ ะสํา เร็จ การศึก ษาได ตองมีคุณสมบั ติทั่วไปและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน ดังนี้
68.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑ
ที่กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
68.2 สอบผ า นความรู ภ าษาตา งประเทศตามเงื่ อนไข และหลั ก เกณฑ ที่
กําหนดใน ขอ 36
68.3 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนด ตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ดังนี้
1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตอง
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
2) ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางน อยดํ า เนิน ใหผลงานหรื อส ว นหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรั บใหตีพิมพใ นวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

96
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน
หลักสูตรโดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ําหวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย
จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเทา และสอบผาน
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชา
นั้น ตองสอบการคนควาอิสระผาน/เปนที่พอใจ
3) ปริญญาเอก
- แบบ 1 สอบผ า นภาษาต า งประเทศอย า งน อ ย 1 ภาษา ตาม
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด สอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้ น สุ ด ท า ย โดยคณะกรรมการซึ่ ง จะต อ งประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของ ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานได รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย
จะต อ งได ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม ต่ํ า กว า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ หรื อ เที ย บเท า สอบผ า น
ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
68.4 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ / การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
ที่จัดพิมพตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
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68.5 กรณีเ รียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไมนั บ
หนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
68.6 ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13
68.7 การปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ขอ 69 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอ
สภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
69.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 68
69.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถวน
69.3 ชํ า ระหนี้ สิ น ทั้ ง หมดที่ มี ต อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค ก รใด ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
69.4 เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือระหวางการ
พิจารณา
ความผิด
69.5 มีความประพฤติเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
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