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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Applied Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (เคมีประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Applied Chemistry)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต์
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .......
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ..11/2557.. วันที่ …6…. …พฤศจิกายน. …2557….
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ …1/2558..
วันที่ …28 มกราคม 2558…
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(2) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาในหน่วยงานราชการและเอกชน
(3) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
(4) ประกอบอาชีพอิสระทางด้านเคมี
(5) ผู้จัดการโรงงานทางด้านเคมี
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
นายอมร ไชยสัตย์*

นางสาวเนตรนภิส แก้วช่วย

นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

นางศิริวรรณ ตี้ภู่

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วย
Ph.D. (Materials
ศาสตราจารย์ Chemistry and
Engineering)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ผู้ช่วย
Ph.D. (Maritime
ศาสตราจารย์ Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
ผู้ช่วย
Ph.D. (Materials
ศาสตราจารย์ Chemistry and
Engineering)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (เคมี)
ศาสตราจารย์
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

สาเร็จจาก
Kobe University,
Kobe, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Kobe University,
Kobe, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
Kobe University,
Kobe, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ปีที่
จบ
2551
2543
2539
2556
2544
2538
2551
2544
2540
2552
2546
2543

3
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ชื่อ-นามสกุล

นายสิงห์โต สกุลเขมฤทัย

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

Ph.D. (Energy
Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

สาเร็จจาก

Kyoto University,
Kyoto, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่
จบ
2548
2542
2538

*หมายเหตุ ประธานหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทอย่างมีนัยสาคัญต่อทุกประเทศ
และต่อมนุษยโลก ก่อให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเองในด้านการผลิตในระดับต่างๆ การบริโภคที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและความสัมพันธ์ของชุมชนใน
การผลิตมาเป็นการผลิตสินค้าเฉพาะอย่างเพื่อขาย ก่อให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี มีการเคลื่อนย้ายทุน สินค้าและบริการระหว่างประเทศคล่องตัวขึ้นเพราะ
ความก้าวหน้าด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีการคมนาคมและขนส่ง ผู้บริโภคจึงมี ทางเลือก
ซื้อสินค้า บริการ และข้อเสนอใหม่ๆได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์
การค้าโลก การรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีมีบทบาทชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในอนาคตอันใกล้ทาให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยด าเนิ น นโยบายการค้ า เชิ ง รุ ก และการขยายตลาดส่ ง ออก การให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่ม
คุณค่าและมาตรฐานสินค้าและบริการบนฐานความรู้และภูมิปัญญาไทย เพื่อผลักดันสู่สังคมฐานความรู้
(knowledge-based society) ที่ขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้
และนวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับผลผลิต สินค้ า ทรัพย์สินทางปัญญาที่ก่อให้เกิด เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การผสมผสานต่อยอดเทคโนโลยีเข้ากับจุดแข็งของสังคมไทย เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เพื่อ
เพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในอดีตมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับต่า การใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดมา ซึ่งหากยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยจะไม่สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ที่เหมาะสม
และต้ องพึ่ ง พาเทคโนโลยี นวั ต กรรมจากต่ า งประเทศตลอดเวลา ดั ง นั้ น จึ ง มี ความจาเป็ น ต้อ งปรั บ
โครงสร้างในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน และการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เคมีประยุกต์ ถือเป็น
หนึ่งในแขนงวิชาที่มีความสาคัญและจาเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจาเป็นต้องมีการ
พัฒนางานวิจัยทางด้านนี้ให้ทันสมัยและผลิตบุคลากรให้เพียงพอ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการ
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ประยุกต์ใช้ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถและเชี่ยวชาญในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน เกิดจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีขนส่ง ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เกิดการแพร่ขยาย
ของวัฒนธรรมต่างชาติ ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก รสนิยมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มให้ความสาคัญกับสุขภาพและธรรมชาติ
สินค้าและบริการเชิงสุขภาพเช่น ธุรกิจสปา พืชสมุนไพร อาหารและบริการดูแลสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้
สภาพสังคมเกิดการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจที่
มุ่งส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อทางานในต่างประเทศได้ ซึ่งปัจจัยที่มีส่วน
เสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน คือ (1) ประเทศที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุแล้วจะมีกาลังแรงงานที่
ลดลงนาไปสู่ความต้องการแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้นและนาไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ
ระดับต่าถึงปานกลางจากประเทศกาลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และ (2) สังคมและ
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ ซึ่งประเทศต่างๆ ตระหนักในความสาคัญของบุคลากรที่มีองค์ความรู้สูงต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
ปัจจุบัน
จากที่กล่ าวมาข้างต้น เกี่ย วกับการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมของโลก ก่อให้ เกิด
ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ สั ง คมไทยซึ่ ง ดั้ ง เดิ ม เป็ น สั ง คมเกษตรกรรมที่ พึ่ ง พาอาศั ย ธรรมชาติ มี ก ารใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ การดาเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สภาพสังคมไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่มีการรับเอาความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติ โดยไม่ได้เน้นในการ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีของไทยที่สามารถนาพาสังคมที่ พึ่งพาตนเองได้ ทาให้สังคมไทยต้อง
ปรับตัวอย่ างมากในการปรั บปรุ งระบบการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านเคมี ประยุกต์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันของ
ประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากต้องมีหลักสูตรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับวิวัฒนาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมทางด้านเคมีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จาเป็นต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรดังต่อไปนี้
1. หลั ก สู ต รต้อ งมีก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิวั ฒ นาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
3. หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ค วามสามารถในการค้นคว้า ทาวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศและสังคม
4. หลั ก สู ต รต้ อ งพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
งานวิจัย รวมทั้งผลิตบุคลากรนักปฏิบัติให้มีคุณภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนา

5
ทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community, AEC) ในปี 2558 นี้
ดังนั้น พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการผลิตบุคลากรทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง คือ รับผิดชอบ
ในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการของอาจารย์และผู้เรียนระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล และเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นาเชิงวิชาการและการวิจัยในการพัฒนาสังคม
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
มหาบั ณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาสามารถปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ ากับเทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีและสามารถพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่การผลิ ตในเชิง
อุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตเคมีประยุกต์ที่มีความรอบรู้ สามารถบูรณาการความรู้ท างเคมี กับศาสตร์อื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางด้านเคมีประยุกต์ สามารถนาไป
ประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
1.2.2 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัย สามารถ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีซึ่งนาไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมได้
1.2.3 สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถคัดกรองข้อมูลโดยใช้สถิติ
และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการสรุปผลการทดลองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป
1.2.4 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเหมาะสม
1.2.5 มีความสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงดังรายละเอียด
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะ
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ที่ สกอ. กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท
3. ปรับปรุงหลักสูตร
ตามการเปลีย่ นแปลง
ของวิวัฒนาการและ
เทคโนโลยี

4. พัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน
และวิจัย

5. พัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย

รายงานผลการดาเนินการและการ
ประเมินหลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก หลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยระดับสากล
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและ
วิจัยกับสถาบันอุดม ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้ อ งการและแนวโน้ ม ความเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ตลอดจนคุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
1. สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน
การประเมินผล และวิชาชีพอื่นๆ
2. สนับสนุนการทางานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย

1. จ านวนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ข้ า
ร่ ว ม เ ค รื อ ข่ า ย ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 2
หน่วยงาน
2. จ านวนหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่
เข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยไม่ น้ อ ยกว่ า 1
หน่วยงาน
3. จานวนหน่วยงาน/สถานศึกษาใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน
1. จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อที่
ประชุ ม วิ ชาการ/บทความวิ ชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอาจารย์
ประจาต่อปี
2. จานวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
สั ม มนาทางวิ ช าชี พ หรื อ ดู ง านทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
1. จานวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต่อ
ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ/เผยแพร่ ใ นรู ป
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 1
บทความต่อนักศึกษา 1 คน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ กษา ต่ อ กา ร ส อนของ
อาจารย์ มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย 3.5
จาก 5.0
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ บั ณ ฑิ ต มี ร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5.0

1. ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์
2. ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการ
สอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
3. การประเมินการสอนของนัก ศึกษา
4. การประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาบังคับ ภาค
การศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากันกับ
ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หรือ เคมีอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเคมี และสาเร็จปริญญาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 2
ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
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2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน รวมทั้งนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สาขาเคมี อาจจะมีความแตกต่าง
ด้านเนื้อหาและความเข้มข้นในรายวิชา ทาให้เกิดปัญหาในระหว่างการเรียนการสอนทั้ง ต่อตัวผู้สอนและ
ผู้เรียน
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
ในการพัฒ นาการเรี ย นการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานสากล รายวิช า
พื้นฐานจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ไม่เพียงพอ จะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาต่อยอดในระดับมหาบัณฑิต ดังนั้นจะดาเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า และการติ ด ตามการเรีย นของนั ก ศึก ษา โดยจะท างานร่ว มกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
2. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานที่สาคัญตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ทั้งสองแผนการเรียน)
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษารวม
(ทั้งสองแผน)
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
(ทั้งสองแผน)

แผน ก แบบ ก 1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
15
30
30
30
-

15

15

15

2562
5
5
10
5
2562
10
10
20
10
30
15
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2558
360,000
278,000
75,000
713,000

2559
2560
2561
2562
720,000
720,000
720,000
720,000
672,000
672,000
672,000
672,000
165,000
165,000
165,000
165,000
1,557,000 1,557,000 1,557,000 1,557,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2558

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

2562

150,000

157,500

165,375

173,644

182,326

100,000

347,500

347,500

347,500

347,500

85,000
335,000

89,250
594,250

93,713
606,588

98,398
619,542

103,318
633,144

100,000
100,000
435,000
15
29,000

100,000
100,000
694,250
30
23,142

100,000
100,000
706,588
30
23,553

100,000
100,000
719,542
30
23,985

100,000
100,000
733,144
30
24,438

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ต่อปี
2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็น แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนจากต่างสถาบันเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาวิทยานิพนธ์อย่างดียว แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
5
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
เป็นแผนการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. การรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาในแบบใด อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. สาหรับผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
ๆ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามความเห็น ชอบของอาจารย์ ผู้ ควบคุม วิ ท ยานิ พ นธ์ หรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน (Satisfy/Unsatisfy, S/U)

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
การกาหนดรหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา / สาขา
สาขาวิชา (ตามชื่อที่ระบุในหลักสูตร)
แขนงวิชา / กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา*
ลาดับรายวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา

xx x x x x xx
12 - 3 4 5 - 6 78
แทนค่า
1. ตาแหน่งที่ 1-2
2. ตาแหน่งที่ 3
3. ตาแหน่งที่ 4
4. ตาแหน่งที่ 5
5. ตาแหน่งที่ 6*
6. ตาแหน่งที่ 7-8

หมายถึง คณะ/วิทยาลัย
หมายถึง ภาควิชา/สาขา
หมายถึง สาขาวิชา (ตามชื่อที่ระบุในหลักสูตร)
หมายถึง แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
หมายถึง ปีที่ควรศึกษา
หมายถึง รายวิชาในแขนงวิชา / กลุ่มวิชา
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*กาหนดเลขรหัส ดังนี้
เลข 6 หมายถึง ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
เลข 7 หมายถึง ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
3.1.3.2

รหัสชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

x (x – x – x)
3.1.3.3

รายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ ให้ศึกษาจากวิชา ดังนี้
โดย แผน ก แบบ ก1 (ไม่นับหน่วยกิต) 5 หน่วยกิต*
และ แผน ก แบบ ก2
9 หน่วยกิต
09-211-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์*
Research Methodology in Applied Chemistry
09-211-602 เครื่องมือขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์
Advanced Instruments for Analysis
09-211-603 สัมมนา 1*
Seminar 1
09-211-701 สัมมนา 2*
Seminar 2

3(3-0-6)
4(2-6-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

* หมายเหตุ สาหรับผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิตและ
ประเมินผลเป็น S หรือ U
(2) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต โดยให้แต่ละแขนงวิชาต้องเลือกเรียนวิชาในแขนงอื่นไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
(2.1) แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-212-601 เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Chemistry
09-212-602 เคมีโลหะอินทรีย์เชิงวัสดุ
3(2-3-5)
Organometallic Chemistry Materials
09-212-603 สารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
3(3-0-6)
Semiconductor and Photocatalysis
09-212-604 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Preparation Techniques
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09-212-605
09-212-606
09-212-607
09-212-608
09-212-609
09-212-701
09-212-702
09-212-703
09-212-704
09-212-705

09-213-601
09-213-602
09-213-603
09-213-604
09-213-605
09-213-606
09-213-607
09-213-608
09-213-609

ปฏิบัติการสารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
Semiconductor and photocatalysis laboratory
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ในระบบกระจาย
Polymerization in Dispersed Systems
นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
Nanoscience and Nanotechnology
ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
Advanced Polymer Preparation Techniques Laboratory
ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในระบบกระจาย
Polymerization in Dispersed Systems Laboratory
วัสดุนาโน
Nanomaterials
เทคโนโลยีฟิล์มบาง
Thin Film Technology
นาโนเทคโนโลยีคาร์บอน
Carbon Nanotechnology
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Nanobiotechnology
ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Nanobiotecnology Laboratory
(2.2) แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
Trace Analysis
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
Analytical Method Validation
ปฏิบัติการการวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อย
Trace Analysis Laboratory
วัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
Nanomaterials for Sensors
การประยุกต์ด้านเทคนิคการแยก
Applications of Separation Technique
ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเคมีไฟฟ้า
Electroanalysis Laboratory
ปฏิบัติการการประยุกต์ด้านเทคนิคการแยก
Applications of Separation Technique Laboratory
การป้องกันและการควบคุมมลพิษ
Pollution Prevention and Control
การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Sampling and Analysis

2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)

3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
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09-213-610
09-213-701
09-213-702
09-213-703

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
Waste Utilization Technology
ปฏิบัติการวัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
Nanomaterials Laboratory for Sensors
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System
เคมีสีเขียว
Green Chemistry

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

(2.3) วิชาเลือกทั่วไป
09-214-601 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
Special Problems in Applied Chemistry
09-214-701 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์
Selected Topics in Applied Chemistry

3(0-9-3)
3(3-0-6)

(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
09-219-601
09-219-701

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)
Thesis
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
Thesis

36(0-0-108)
12(0-0-36)

3.1.3.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการทาวิทยานิพนธ์อย่างดียว
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-211-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์
09-211-603 สัมมนา 1
09-219-601 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-211-701 สัมมนา 2
09-219-601 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-219-601 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-219-601 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3
1
3
7

3
0
0
3
0
0
หน่วยกิต

6
1
9

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

1
9
10

0
3
0
0
หน่วยกิต

1
27

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

12
12

0
0
หน่วยกิต

36

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

12
12

0
0
หน่วยกิต

36

14
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-211-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์
09-211-602 เครื่องมือขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์
09-21x-6xx วิชาเลือก 1
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
0
4
2
6
3
3
0
10
หน่วยกิต
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

09-211-603
09-21x-6xx
09-21x-6xx
09-21x-6xx

1
0
3
3
3
0
3
3
0
3
3
0
10
หน่วยกิต
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

สัมมนา 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

09-211-701
09-21x-7xx
09-219-701

สัมมนา 2
วิชาเลือก 5
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-219-701 วิทยานิพนธ์
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
18

1
0
3
3
3
0
6
0
0
10
หน่วยกิต
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
0
18
6
หน่วยกิต

3.1.3.5 คาอธิบายรายวิชา
09-211-601

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์
3(3-0-6)
Research Methodology in Applied Chemistry
หลั กและระเบี ย บวิธีการวิจัย ทางเคมีประยุก ต์ การวิเคราะห์ ปัญหาเพื่ อก าหนดหั ว ข้ อ
งานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบและวางแผนการ
วิจั ย การก าหนดตัว อย่ างและเทคนิ ควิ ธี ก าร การวิ เ คราะห์ แปลผล และการวิ จ ารณ์
ผลการวิจั ย การจั ด ทารายงานเพื่อการนาเสนอในการประชุมและการเตรี ยมต้นฉบั บ
สาหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการจัดการนวัตกรรม
Research principles and methods in applied 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
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09-211-602

เครื่องมือขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์
4(2-6-6)
Advanced Instruments for Analysis
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงต่างๆ เทคนิคทางด้านเคมีไฟฟ้า
เทคนิคทางด้านโครมาโทกราฟี เทคนิคทางด้านสเปกโทรสโกปี เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ความร้อนและเทคนิคทางด้านจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
Principles and experiments related to various advanced instruments:
electrochemistry, chromatography, spectroscopy, thermal analysis and
electron microscopy

09-211-603

สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar 1
ค้นคว้าและนาเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจซึ่งคัดสรรมาจากวารสารวิจัย
Exploration and presentation of interesting research topics collected from
research journals

09-211-701

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

09-212-601

เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Chemistry
โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของพอลิเมอร์ ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ น้าหนักโมเลกุล
เฉลี่ยและการกระจายน้าหนักโมเลกุล อุณหภูมิทรานซิชัน เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการหา
ลักษณะเฉพาะ เทคนิคการหาน้าหนักโมเลกุล เทคนิคการหาอุณหภูมิทรานซิชัน การหา
ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างโมเลกุลโดยเทคนิคพื้นฐาน และเทคนิคทางสเปกโทรสโคปี
การจาแนกพอลิเมอร์โดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน ทฤษฎีและกลไกการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์แบบต่างๆ
Polymer structure and properties, 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, classification of polymerization
reactions, theory and mechanism of polymerizations

16
09-212-602 เคมีโลหะอินทรีย์เชิงวัสดุ
3(2-3-5)
Organometallic Chemistry Materials
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับ เคมีโลหะอินทรีย์เชิงวัสดุ การเกิดสารแมคโครโมเลกุล
รวมถึงการสังเคราะห์ สมบัติทางเคมีและกายภาพ ตัวอย่างการสังเคราะห์สารประกอบ
โลหะอินทรีย์ร่างตาข่ายชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
Principles and experiments related to organometallic materials,
macromolecule formation including synthesis methods, chemical and
physical properties, examples of synthesis of metal-organic net compounds
and application in industries
09-212-603

สารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
3(3-0-6)
Semiconductor and Photocatalysis
หลั กการพื้นฐานด้านการเปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิตย์ และการเร่งปฏิกิริ ยาด้ว ยแสง
โครงสร้ างระดับ นาโนเมตรกับระดับ พลั งงานและปฏิกิริยาในการเปลี่ ยนพลั ง งานแสง
อาทิตย์ การพัฒนาสารกึ่งตัวนาในกระบวนเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง การพัฒนาเทคนิคด้าน
เคมีไฟฟ้ากับกระบวน การเร่งปฏิริยาด้วยแสง และการประยุกต์ใช้ในงานด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
Basic principle of solar energy conversion and photocatalysis, Nanostructure
effects of energy levels and solar energy conversion reaction, development
of semiconductors for photocatalysis, development of electrochemical
techniques for photocatalysis, energy and environmental applications

09-212-604

เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Polymer Preparation Techniques
เทคนิคต่างๆในการเตรียมพอลิเมอร์ การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูล พอลิเมอร์ที่มีช่องว่าง
อนุภาคพอลิเมอร์ที่ไม่เป็นทรงกลม ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร์ และนาโนคอมโพสิทพอลิเมอร์
รวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน
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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09-212-605 ปฏิบัติการสารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
2(0-6-2)
Semiconductor and photocatalysis laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุโฟโตคะตะไลซีส การพัฒนาวัสดุคะตะไลซีสด้วย อนุภาค
ขนาดนาโนเมตร การประยุกต์เทคนิคด้านเคมีไฟฟ้ากับวัสดุโฟโตคะตะไลซีส การ
ประยุกต์วัสดุโฟโตคะตะไลซีสกับงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Experiments on photocatalytic material preparation, development of
photocatalytic material with nanoparticles, applying of electrochemical
technique for photocatalytic material, application of photocatalytic material
for energy and environment
09-212-606

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ในระบบกระจาย
3(3-0-6)
Polymerization in Dispersed Systems
การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบดั้งเดิมและแบบควบคุมน้าหนักโมเลกุล ของอนุมูลอิสระใน
ระบบกระจาย การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันแบบดั้งเดิม และแบบชนิดที่ไม่ใช้สาร
ลดแรงตึ ง ผิ ว (กลไกและการเตรี ย ม) การสั ง เคราะห์ พ อลิ เ มอร์ แ บบแขวนลอย การ
สังเคราะห์พอลิเมอร์แบบกระจาย การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบมินิอิมัลชัน และเทคนิค
การสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยปัจจุบันที่น่าสนใจ
Conventional and controlled/living radical polymerization in dispersed
systems, conventional and emulsifier-free emulsion polymerization
(mechanism and preparation), suspension polymerization, dispersion
polymerization, miniemulsion polymerization and related synthesis
techniques including current research interest

09-212-607

นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nanoscience and Nanotechnology
แนวคิ ด ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ นาโนศาสตร์ แ ละนาโนเทคโนโลยี สมบั ติ ข องวั ส ดุ น าโน การ
สังเคราะห์วัส ดุนาโนและท่อคาร์บอนนาโน การตรวจสอบวัสดุนาโนโดยอุปกรณ์ขั้นสู ง
อุปกรณ์นาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
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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09-212-608

ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
2(0-6-2)
Advanced Polymer Preparation Techniques Laboratory
ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูล พอลิเมอร์ที่มีช่องว่าง อนุภาคพอลิเมอร์ที่
ไม่เป็นทรงกลม ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร์ และนาโนคอมโพสิทพอลิเมอร์
Experiments of preparation of polymer capsules, hollow polymer particles,
nonspherical polymer particles, functional polymer and nanocomposite
polymer

09-212-609 ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในระบบกระจาย
2(0-6-2)
Polymerization in Dispersed Systems Laboratory
ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบดั้งเดิมและแบบควบคุมน้าหนักโมเลกุล ของอนุมูล
อิสระในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันแบบดั้งเดิม และแบบชนิดที่ไม่ใช้
สารลดแรงตึงผิว การสังเคราะห์พอลิเมอร์ แบบแขวนลอย การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบ
กระจาย การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบมินิอิมัลชัน และการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบการ
ตกตะกอน
Experiments of conventional and controlled/living radical polymerization in
conventional and emulsifier-free emulsion polymerizations, suspension
polymerization, dispersion polymerization, miniemulsion polymerization and
precipitation polymerization
09-212-701

วัสดุนาโน
3(1-6-4)
Nanomaterials
หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการสังเคราะห์ และการหาลักษณะเฉพาะวัสดุนาโน การ
เตรี ยมพอลิเมอร์ โดยการสังเคราะห์ แบบบัล ค์ แบบสารละลาย แบบอิมัล ชัน และแบบ
แขวนลอย การเตรียมวัสดุพอลิเมอร์เฉพาะเพื่อใช้งานในด้านต่างๆ และการตรวจหา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เตรียมได้
Principles and experiments related to the synthesis and characterization of
nanomaterials, polymer preparation by bulk, solution, emulsion and
suspension polymerizations, special polymer material preparations for
various applications and characterization of the prepared materials
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09-212-702

เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
การเคลือบฟิล์มบาง หลักการเกิดฟิล์มบาง การเคลือบแบบ ฟิสิคัล เวเพอร์ เดพพอซิชัน
(พีวีดี ) เคมิคัล เวเพอร์ เดพพอซิชัน (ซีวีดี ) พัล ล์ เลเซอร์ เดพพอซิชัน (พีแอลดี )
โมเลคิวลาร์ บีม อิพิแทกซี (เอ็มบีอ)ี และ เคมิคัล โซลูชัน เดพพอซิชัน (ซีเอสดี) เทคนิคการ
ปลูกถ่ายฟิล์มด้วยวัสดุอนินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ
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

09-212-703

นาโนเทคโนโลยีคาร์บอน
3(3-0-6)
Carbon Nanotechnology
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท่อคาร์บอนนาโน การสังเคราะห์ และ
คุณสมบัติเฉพาะทางของท่อคาร์บอนนาโนที่สามารถประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรมความรู้
เกี่ย วกั บ คาร์ บ อนเพื่ อการปรับปรุ งสมบัติ เฉพาะทางของคาร์บอน การประยุกต์ ใช้เชิ ง
อุตสาหกรรมที่สาคัญของท่อคาร์บอนนาโน
The status of scientific and technological development in the area of
carbon nanotubes, synthesis and specific properties of carbon nanotubes
for the industrial applications, knowledge of carbon for the specific property
modification, industrial application of carbon nanotubes

09-212-704

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Nanobiotecnology
ความสาคัญของนาโนเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน การใช้นาโนพอลิเมอร์ ไลโพโซมและ
อนุ ภ าคนาโนร่ ว มกั บ วั ส ดุ ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ น าโนเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางด้ า น
การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
Importance of nanotechnology nowadays, incorporation of nanopolymer,
liposome and nanoparticles with biological sensing elements, applications
of nanotechnology in medical, environmental and industry

09-212-705

ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
2(0-6-2)
Nanobiotecnology Laboratory
ปฏิบัติการสกัดสารชีวโมเลกุล ตรึงสารชีวโมเลกุล สังเคราะห์วัสดุนาโน ตรึงสาร
ชีวโมเลกุลบนวัสดุนาโนสาหรับประยุกต์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
Experiments on biomolecules extraction, biomolecules immobilization,
nanomaterials synthesis, immobilization of biomolecules on nanomaterials
for medical and environmental applications
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09-213-601

การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
3(3-0-6)
Trace Analysis
การจัดการตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การเพิ่มความเข้มข้นตัวอย่าง และการวิเคราะห์
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
Sample handling, sample preparation, sample preconcentration and
determination of organic and inorganic compounds

09-213-602

การทวนสอบวิธีวิเคราะห์
3(1-6-4)
Analytical Method Validation
หลั ก การการประเมิ น ผลวิ ธี วิ เคราะห์ ความส าคัญ ของผลการวั ด เพื่ อ ให้ มี ผ ลการวั ด ที่
น่าเชื่อถือ คุณภาพของการประเมินผลวิธีวิเคราะห์ การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีและ
เครื่องมือ การสอบกลับได้ของการวัด ความไม่แน่นอนของการวัด
Principles of method validation, important of validation of measurement for
reliable result, quality of method validation, validation of measurement
and instrument, traceability, estimation of measurement uncertainty

09-213-603

ปฏิบัติการการวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อย
2(0-6-2)
Trace Analysis Laboratory
ปฏิบัติการการจัดการตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การเพิ่มความเข้มข้นตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
Experiments on sample handling, sample preparation, sample
preconcentration and determination of organic and inorganic compounds

09-213-604 วัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
3(3-0-6)
Nanomaterials for Sensors
ประเภทของเซนเซอร์ การสร้ า งเคมิ คัล เซนเซอร์ แ ละไบโอเซนเซอร์ การประยุก ต์ ใ ช้
อนุภาคนาโน ลวดนาโน นาโนคอมพอสิท ในการสร้างเซนเซอร์ ไมโครชิพ และ นาโนชิพ
Sensor types, chemical and biosensor fabrications, applications of
nanoparticles, nanowires and nanocomposites for chemical and
biosensors, micro-chip and nano-chip
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09-213-605

การประยุกต์ด้านเทคนิคการแยก
3(3-0-6)
Applications of Separation Technique
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีสาหรับการประยุกต์ในด้านเทคนิคการแยก การประยุกต์ใช้
วัสดุนาโนสาหรับการพัฒนาเทคนิคการสกัด เทคนิคการแยกโดยวิธีอิเล็กโตรโฟลิซิส วิธี
โครมาโทกราฟี และการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในงานวิจัยด้านการแพทย์และ
สิ่งแวดล้อม
Development of nanotechnology for applications of separation technique,
applications of nanomaterials for development of extraction technique,
separation technique by electrophoresis method chromatographic and
application of nanotechnology in medical and environmental research

09-213-606

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเคมีไฟฟ้า
2(0-6-2)
Electroanalysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยเทคนิคโพเทนชิโอเมตรี คอนดักโตเมตรี
โวลแทมเมตรี แอมเพอโรเมตรีและคูลอมเมตรี
Experiments on analysis of samples by potentiometry, conductometry,
voltammetry, amperometry and coulometry techniques

09-213-607

ปฏิบัติการการประยุกต์ด้านเทคนิคการแยก
2(0-6-2)
Applications of Separation Technique Laboratory
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีสาหรับการประยุกต์ในด้าน
เทคนิคการแยก การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนสาหรับการพัฒนาเทคนิคการสกัด เทคนิคการ
แยกโดยวิธีอิเล็กโตรโฟลิซิส และวิธีโครมาโทกราฟี
Experiments on development of nanotechnology for applications of
separation technique, application of nanomaterials for development of
extraction technique, separation technique by electrophoresis and
chromatography methods

09-213-608

การป้องกันและการควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Prevention and Control
แหล่งกาเนิดมลพิษและผลกระทบ หลักการป้องกันและการควบคุมมลพิษ กรณีศึกษา
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้า อากาศ ดิน ขยะและของเสียอันตราย
Source and effect of pollutants, principle of pollution prevention and
control, case study of environmental pollution ; water pollution, air
pollution, soil pollution, solid waste and hazardous waste

22
09–213–609 การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(1-6-4)
Environmental Sampling and Analysis
วิธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งทางสิ่ ง แวดล้ อ ม การเก็บ การรั ก ษา และการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ตัวอย่าง การเลือกเทคนิคในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Method of environmental sampling, sample collecting, preserving and
quality control of samples, selection of analytical techniques,
environmental quality analysis
09-213-610

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
Waste Utilization Technology
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียจากเทศบาล การเกษตรและอุตสาหกรรม
การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย การออกแบบผลิตภัณฑ์
Waste utilization technology for municipal, agriculture and industrial
waste, waste recycling, waste minimization and product design

09-213-701 ปฏิบัติการวัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
2(0-6-2)
Nanomaterials Laboratory for Sensors
ปฏิบัติการการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทอง อนุภาคนาโนเงินและอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนสาหรับเคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์
Experiments on synthesis of gold nanoparticles, silver nanoparticles and
magnetic nanoparticles, applications of nanoparticles for chemical and
biosensors
09–213–702 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management System
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของหน่วยงานสากล การประเมิน
วัฏจักรชีวิต ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental management system based on international standard, life
cycle assessment, clean technology, environmental management
system auditing
09-213-703 เคมีสีเขียว
3(1-6-4)
Green Chemistry
เทคโนโลยีในปัจจุบันและปัญหา หลักการและปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเคมีสีเขียว การ
ออกแบบและการประยุกต์เคมีสีเขียวในการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงานและทรัพยากร
Current technology and problems, principles and experiments related to
green chemistry, design and applied green chemistry in agriculture,
industry, energy and natural resources
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09-214-601 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
3(0-9-3)
Special Problems in Applied Chemistry
การดาเนินงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Conduct a research on the interest topics for thesis guideline under the
supervision of advisor
09-214-701 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์
3(3-0-6)
Selected Topics in Applied Chemistry
หัวข้อเรื่องเฉพาะที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านเคมีประยุกต์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Selected topics of current interest in the area of applied chemistry and
related fields
09-219-601 วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก1
36(0-0-108)
Thesis
วิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
Research and development in applied chemistry to create novel knowledge
or innovation
09-219-701 วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2
12(0-0-36)
Thesis
วิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
Research and development in applied chemistry to create novel knowledge
or innovation
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

1

2

3

ชื่อ - นามสกุล

นายอมร
ไชยสัตย์*

นางสาวเนตรนภิส
แก้วช่วย

นางปรียาภรณ์
ไชยสัตย์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นางศิริวรรณ
ตี้ภู่

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายสิงห์โต
สกุลเขมฤทัย

อาจารย์

สาเร็จจาก

ปีที่
จบ

Ph.D. (Materials
Chemistry and
Engineering)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

Kobe University, Kobe,
Japan

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2543
2539

Ph.D. (Maritime
Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

Kobe University, Kobe,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556

Ph.D. (Materials
Chemistry and
Engineering)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

Kobe University, Kobe,
Japan

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544
2540

ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ph.D. (Energy Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
6

9

9

9

6

9

9

9

6

9

9

9

2552
2545
2542

6

9

9

9

Kyoto University, Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

6

9

9

9

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

2544
2538

2542
2538

*หมายเหตุ ประธานหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

1

2

3

4

ชื่อ - นามสกุล

นางจุฑารัตน์
ศริดารา

นางสาวนิตยา
โง้ววัฒนา

นายวัชระพงศ์
วรเศรษฐพงศ์
นางสมพร
เพลินใจ

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

Ph.D.(Environmental
Management)
กศ.ม.(เคมี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

วท.ม. (เคมี)
กศ.บ. เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน

2525
2522

Ph.D. (Chemistry)

The university of Sheffield,
Sheffield, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

กศ.บ. (เคมี)
(เกียรตินิยม อันดับ 2)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.ม. (เคมี)
ศษ.บ. (การสอนเคมี)
Ph.D. (Environmental
Technology)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ เคมี)

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
6

3

3

3

3

3

3

3

2545

3

6

6

6

2536
2525
2552

3

6

6

6

2521
2540

2527
2525

25
3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

5

นายเลิศณรงค์
ศรีพนม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Der. rer. Nat. (Organic
Chemistry)
วท.ม.(การสอนเคมี)
คบ. (เคมี)
Ph.D. (Maritime
Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
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)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
D.Eng. (Energy and
Environment Science)

6

7

8

นางสาว
เนตรนภิส
แก้วช่วย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอมร
ไชยสัตย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางปรียาภรณ์
ไชยสัตย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9

นางศิริวรรณ
ตี้ภู่

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10

นายฉัตรชัย
พลเชี่ยว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

12

13

นางฐิตยา
ศรขวัญ
นางสาว
เสาวภาค
สุขตระกูลเวศ

นางสาววณิภา
นาคลดา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

14

นายชาคร
ชินวงศ์อมร

อาจารย์

15

นายสิงห์โต
สกุลเขมฤทัย

อาจารย์

16

นายสมพงษ์
แสนเสนยา

อาจารย์

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และ
เคมีอนินทรีย์ประยุกต์)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
กศ.บ. (เคมี)
Doctor of Technical
Science
(Environmental
Technology and
Management)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สภาวะแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)
วท.ด. (เคมี)
กศ.ม.(เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
(เกียรตินิยม อันดับ 2)
วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Ph.D. (Energy Science)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี)

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

Rurh Universitat Bochum
(RUB), Bochum, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
Kobe University, Kobe,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Kobe University, Kobe,
Japan

2552

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
6
9
9
9

2532
2527
2556

6

9

9

9

2544
2538
2551

6

9

9

9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kobe University, Kobe,
Japan

2543
2539
2551

6

9

9

9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nakaoga University of
Technology, Nakaoga,
Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล

2544
2540
2552
2545
2542
2554

6

9

9

9

6

9

9

9

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542
2541

3

6

6

6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2531
3

6

6

6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ
ปทุมวัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kyoto University, Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร-นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร-นารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2523
2542
2533

3

6

6

6

3

6

6

6

6

9

9

9

6

9

9

9

2548

2543

2524
2551
2539
2536
2548
2542
2538
2556
2552
2548
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

17

นายเจ๊ะฮาซัน
เจ๊ะอุบง

อาจารย์

วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)

สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จบ
2553
2549

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
3
3
3
3

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1
2

ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
ดร.รัชนีวรรณ การค้า

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

3

ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ

4

ดร.ดวงทิพย์ มูลมั่งมี

5

ดร.วาสินี จันทร์นวล

6
7
8

ดร. บุรพล สิงห์นา
ดร.สมพร มูลมั่งมี
ดร. วรายุทธ สะโจมแสง

อาจารย์
นักวิจยั
นักวิจยั

9

Dr. Masayoshi Okubo

Professor

10

Dr. Susumu Yoshikawa

Professor

11

Dr. Somenath Mitra

Professor

12

Dr. Per B. Zetterlund

Professor

สถานที่ทางาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Department of Chemical Science and Engineering,
Faculty of Engineering, Kobe University, Japan
Institute of Advanced Energy, Kyoto University,
Japan
Department of Chemistry and Environmental
Science, New Jersey Institute of Technology
University Heights, USA
Centre for Advanced Macromolecular Design,
School of Chemical Engineering,
The University of New South Wales, Australia

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าในหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
กับเคมีประยุกต์ ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการทางานที่ชัดเจน มีการ
รายงานความก้าวหน้ าทุกภาคการศึ กษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด การนาเสนอต่อที่
ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางเคมีประยุกต์ เน้นการทางานวิจัยใหม่โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางเคมี เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิดและวิธีดาเนินงานในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ที่
เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. สามารถดาเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ได้
4. สามารถสืบค้น ตีความและใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
กับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านเคมี
5. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเคมีจากองค์ความรู้เดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
6. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนาเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาสัมมนา เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษา
สนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ โดยมีจัดเตรียมอาจารย์ให้
คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตศึกษา
ประเมินผลจากการนาเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่ได้กาหนด มีกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3 คน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน

28
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ด้านทักษะการวิจัย

ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารหรือสื่อ
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศในบาง
รายวิชา
2. มีการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ภาษาต่างประเทศในรายวิชาสัมมนา
1. จัดให้มีการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยและการวางแผนงานวิจัย
2. มอบหมายให้มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยและนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
3. จัดให้มีการเรียนในวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อฝึก
ทักษะการวิจัย
1. มีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เช่น สื่อการสอน
ออนไลน์
2. มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆทั่วโลกเพื่อ
นามาใช้ในการเรียน การสอน และการวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.3 คุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์และเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการเรียนการสอน
2. กาหนดให้มีกฏระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการเคมี
3. ฝึกให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม การเป็นผู้ตามและการ
ทางานเป็นทีม เช่น การเรียนวิชาปฏิบัติการทางเคมี
4. ฝึกให้มีการนาเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การเสนอและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

29
1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างเรียน
2. ประเมินจากทางานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน
3. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
1.4 ความรู้
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาเคมีและด้านที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ที่ทันสมัยในด้านวิชาเคมีและด้านที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
2. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3. การอภิปรายโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. มอบหมายให้ค้นคว้าในหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียน
1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
2. ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
3. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
4. ประเมินจากการสอบปากเปล่า
1.5 ทักษะทางปัญญา
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลงานวิจัย และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3. มีความสามารถในการประมวลและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลและมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและประมวลข้อมูลเพื่อนาเสนอในห้องเรียน
4. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในการทาวิทยานิพนธ์
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. การสอบข้อเขียน
3. การเขียนรายงาน
4. สอบวิทยานิพนธ์
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1.6 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหากลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นาและผู้ร่วมทีมงาน
2. มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทางานและการบริหาร
3. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า
2. มีการอภิปรายงานกลุ่ม
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา
1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตุพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหว่างเรียนและในระหว่างการนาเสนอผลงาน
1.7 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศในการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและการนาเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม
1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายงานให้มีการฝึกทักษะการค้นข้อมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ในสาขาเคมีและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีการฝึกทักษะการนาเสนอผลงานโดยการใช้ภาษาต่างประเทศในบางรายวิชา
1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากรายงาน
2. ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
3. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่องก็ได้ จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาเคมีและด้านที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ที่ทันสมัยในด้านวิชาเคมีและด้านที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
ทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลงานวิจัย และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3. มีความสามารถในการประมวลและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลและมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหากลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นาและผู้ร่วมทีมงาน
2. มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทางานและการบริหาร
3. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศในการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและการนาเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
4 ทักษะความสัมพันธ 5 ทักษะการวิเคราะห
1 คุณธรรม
รายวิชา
จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ

09-212-605 ปฏิบัติการสารกึ่งตัวนํากับ

ปฏิกิริยาเรงดวยแสง

09-212-606 การสังเคราะหพอลิเมอรในระบบ
กระจาย
09-212-607 นาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี
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09-211-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต
09-211-602 เครื่องมือขั้นสูงสําหรับการ
วิเคราะห
09-211-603 สัมมนา 1
09-211-701 สัมมนา 2
09-212-601 เคมีพอลิเมอรขั้นสูง
09-212-602 เคมีโลหะอินทรียเชิงวัสดุ
09-212-603 สารกึ่งตัวนํากับปฏิกริ ิยาเรงดวย
แสง
09-212-604 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอรขั้นสูง
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และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5 ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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09-212-608 ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียม
พอลิเมอรขั้นสูง
09-212-609 ปฏิบัติการการสังเคราะห
พอลิเมอรในระบบกระจาย
09-212-701 วัสดุนาโน
09-212-702 เทคโนโลยีฟล มบาง
09-212-703 นาโนเทคโนโลยีของคารบอน
09-212-704 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
09-212-705 ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
09-213-601 การวิเคราะหสารปริมาณนอย
09-213-602 การทวนสอบวิธีวิเคราะห
09-213-603 ปฏิบัติการการวิเคราะหหา
สารปริมาณนอย
09-213-604 วัสดุนาโนสําหรับเซนเซอร
09-213-605 การประยุกตดานเทคนิคการแยก
09-213-606 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดย
เคมีไฟฟา

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

09-219-701 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)

3 ทักษะทางปญญา

5 ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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09-213-607 ปฏิบัติการการประยุกตดาน
เทคนิคการแยก
09-213-608 การปองกันและการควบคุมมลพิษ
09-213-609 การสุมตัวอยางและการวิเคราะห
ทางสิ่งแวดลอม
09-213-610 เทคโนโลยีการใชประโยชน
จากของเสีย
09-213-701 ปฏิบัติการวัสดุนาโนสําหรับ
เซนเซอร
09-213-702 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
09-213-703 เคมีสีเขียว
09-214-601 ปญหาพิเศษทางเคมีประยุกต
09-214-701 หัวขอเรื่องเฉพาะทาง
เคมีประยุกต
09-219-601 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1)

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการสุ่มให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลรายวิชาและให้
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน
- ทวนสอบความสอดคล้องของ มคอ. 5 กับ มคอ. 3
- มีสุ่มการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินการได้งานทาของมหาบัณฑิต และมีการตรวจสอบจากผู้ ประกอบการโดยการ
สัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ดังรายละเอียดดังนี้
3.1.1 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียน แบบ ก 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ 36 หน่วย
กิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
3.1.2 นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามแผนการเรี ย น แบบ ก 2 ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าและ
วิทยานิพนธ์ครบ 36 หน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน 5
ปีการศึกษา และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2.1 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียน แบบ ก 1 จะต้องเผยแพร่ผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง
โดย 1 เรื่องจะต้องเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (ระดับชาติ) หรือ scopus (ระดับ
นานาชาติ)
3.2.2 นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียน แบบ ก 2 จะต้องเผยแพร่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (ระดับชาติ) หรือ scopus (ระดับนานาชาติ)
3.3 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาต่ า งประเทศตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเกณฑ์ม าตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 ในขณะมีสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
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3.4 เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ ซึ่งจัดขึ้นในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตรและการ
จัดทาประมวลรายวิชา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน การวัดและการ
ประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยควบคู่กับงานสอนอย่างเหมาะสม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม ในงานประชุมทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเคมี
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 จัดประชุม ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา จะต้องจัดทาเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) และเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียน
1.1.3 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน โดยแบ่งสัดส่วนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละวิชา ได้แก่ การบรรยาย และ/หรือ ปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
การอภิปรายปัญหา
1.1.4 แต่ละวิชามีการประเมินความเข้าใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อวิชานั้น ดังนี้
- งานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ รายงาน และ/หรือ การเสนอผลงาน

37
- การประเมินความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบปากเปล่า
1.1.5 ในบางรายวิชาเปิดโอกาสให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาร่วมสอน รวมทั้งพานักศึกษาไปทัศนศึกษา
1.2 ระเบียบการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1.2.1 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ว่าด้วยระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2.3 การดาเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการดาเนินงาน
ของแต่ละรายวิชา (มคอ. 5)
1.3 การประเมินการเรียนการสอน
1.3.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรในภาพรวม
(มคอ. 7)
1.3.2 ดาเนินการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียนในแต่ละรายวิชา
1.3.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินการของหลักสูตร
ประจาปีเพื่อแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
1.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 ใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเสนอของบประมาณในการจัดซื้อเพิ่ม
2.2 สารวจแหล่งทรัพยากร ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของนักศึกษา
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่อกัน
2.3 จั ด ความพร้ อ มของอาคารสถานที่ ที่จ ะสนับ สนุ น ด้า นวิ ช าการที่ มี ม าตรฐานและกิจ กรรม
ทางด้านการทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.4 สารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการในแต่
ละวิชาเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรให้เพียงพอ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัคร จะต้อง
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาเอกทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจามีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล ติดตามการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี วุ ฒิ แ ละความรู้ ต รงตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน เช่น การ
จัดเก็บ สารเคมี และความปลอดภั ยในห้ องปฏิบัติการ สนับสนุนให้ บุคลากรได้มีส่วนร่ว มในโครงการ
บริการทางวิชาการตลอดจนโครงการวิจัยของภาควิชา
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาหรั บการวางแผนการ
เรียนและการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1
5.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คาแนะนาการทางานวิจัย/วิทยานิพนธ์
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทาการ
สารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ประยุกต์
จากผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาที่ใกล้จะสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ พบว่ามีผู้ให้ความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาเคมีนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 96 และ
ได้ทาการสารวจความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆต่อหลักสูตรดังกล่าวนี้ พบว่า
หน่วยงานและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการผู้สาเร็จการศึกษาด้านเคมีประยุกต์
โดยต้องการมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการวิจัยและสามารถประมวลความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้เชิงนวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี และต้องมีความขยันและอดทน นอกจากนี้ ภาควิชาเคมียั งมีแผนในการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตโดยจะทาการติดตามความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการทางานของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาที่เข้าทางานในหน่วยงานและ
สถานประกอบการนั้นๆ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติด
ตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ดัชนี้บ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5

1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% มีส่วนร่วมในการ
X
วางแผน ติดตาม และทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีการจัดทารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 X
ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 X
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. X
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานใน
มอค. 7 ของปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
X
จัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (1-5) ในแต่ละปี
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รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ
ภาควิชาและ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
- ช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีม
ผู้สอน
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีมผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ประเมินจากนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถาม
- ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร การสารวจอัตราการว่าจ้างงาน
- ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด ที่ 7
ข้อ 7 โดยดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา นายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร
- ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวน สรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ต่อไป
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
1. โครงสร้าง
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
แผน ก แบบ ก 1
-ไม่ม-ี

แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น
2.1 หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเคมีวสั ดุ
- กลุ่มนาโนเทคโนโลยี
2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
2. หมวดวิชา หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
บังคับ
09-211-701 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีนวัตกรรม 3(3-0-6)
09-211-702 เครื่องมือขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์ 3(1-6-4)
09-211-703 สัมมนา 1
1(0-3-1)
09-211-801 สัมมนา 2
1(0-3-1)
09-211-802 สัมมนา 3
1(0-3-1)
3. หมวดวิชา หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
เลือก
2.1 กลุม่ วิชาเคมีวัสดุ
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-212-701 เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
09-212-702 เคมีโลหะอินทรีย์เชิงวัสดุ
3(3-0-6)
09-212-703 เคมีวัสดุ
3(1-6-4)
09-212-704 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
09-212-705 สเปกโทรสโคปีทางเคมีของวัสดุ 3(3-0-6)
09-212-706 การสังเคราะห์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
ในระบบกระจาย
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แผน ก แบบ ก 1 (เพิ่มเติม) เป็นแผนการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว แบ่งเป็น
1.1 หมวดวิชาบังคับ* (ไม่นับหน่วยกิต) 5 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเลือก
- หน่วยกิต
1.3 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
*หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ (Audit)
และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า S (เป็นที่พอใจ)
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีการลงเรียนรายวิชาและ
ทาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น
2.1 หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
- แขนงเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
09-211-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์*
3(3-0-6)
09-211-602 เครื่องมือขั้นสูงสาหรับการวิเคราะห์
4(2-6-6)
09-211-603 สัมมนา 1*
1(0-3-1)
09-211-701 สัมมนา 2*
1(0-3-1)
*หมายเหตุ รายวิชาบังคับ (Audit) สาหรับ แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
2.1 แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-212-601 เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
09-212-602 เคมีโลหะอินทรีย์เชิงวัสดุ
3(2-3-5)
09-212-603 สารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
3(3-0-6)
09-212-604 เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
09-212-605 ปฏิบัติการสารกึ่งตัวนากับปฏิกิริยาเร่ง 2(0-6-2)
ด้วยแสง
09-212-606 การสังเคราะห์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
ในระบบกระจาย
09-212-607 นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
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หัวข้อ
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09-212-801 พอลิเมอร์อัจฉริยะ
09-212-802 เทคโนโลยีฟิล์มบาง
09-212-803 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางเคมีวัสดุ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

09-212-608 ปฏิบัติการเทคนิค
การเตรียมพอลิเมอร์ขั้นสูง
09-212-609 ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ในระบบกระจาย
09-212-701 วัสดุนาโน
09-212-702 เทคโนโลยีฟิล์มบาง
09-212-703 นาโนเทคโนโลยีของคาร์บอน
09-212-704 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
09-212-705 ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-213-601 การวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อย
09-213-602 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์

2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)

2.2 กลุ่มวิชานาโนเทคโนโลยี
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-213-701 นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6)
09-213-702 นาโนเทคโนโลยีสาหรับการ
3(3-0-6)
วิเคราะห์ทางเคมี
09-213-703 นาโนเคมี
3(1-6-4) 09-213-603 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
หาสารปริมาณน้อย
09-213-704 วัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
3(3-0-6) 09-213-604 วัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
09-213-705 นาโนเทคโนโลยีของคาร์บอน
3(3-0-6) 09-213-605 การประยุกต์ด้านเทคนิคการแยก
09-213-606 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเคมีไฟฟ้า
09-213-607 ปฏิบัติการการประยุกต์
ด้านเทคนิคการแยก
09-213-608 การป้องกันและการควบคุมมลพิษ
09-213-609 การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อม
09-213-801 นาโนพอลิเมอร์
3(3-0-6) 09-213-610 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
09-213-802 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6) 09-213-701 ปฏิบัติการวัสดุนาโนสาหรับเซนเซอร์
09-213-803 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางนาโน
3(3-0-6) 09-213-702 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
09-213-703 เคมีสเี ขียว
2.3 วิชาเลือกทั่วไป (ยังไม่มีในหลักสูตร)
4. วิทยานิพนธ์ 09-219-801 วิทยานิพนธ์

2.3 วิชาเลือกทั่วไป
09-214-601 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
09-214-701 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์
12(0-36-12) 09-219-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
09-219-701 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)

3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(1-6-4)

3(0-9-3)
3(3-0-6)
36(0-0-108)
12(0-0-36)

ภาคผนวก ก

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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ประวัตผิ ลงานวิชาการและประสบการณการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมร ไชยสัตย
1.1 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับนานาชาติ
1) A. Chaiyasat, H. Kobayashi, M. Okubo, Incorporation of nonionic emulsifier
inside methacrylic polym er particles in emulsion polymerization,
Colloid Polym. Sci., 285 (2007) 557-562.
2) M. Okubo, A. Chaiyasat, M. Yamada, T. Suzuki, H. Kobayashi, Influence of
hydrophilic-lipophilic balance of nonionic emulsifiers on emulsion
copolymerization of styrene and methacrylic acid, Colloid Polym. Sci., 285
(2007) 1755-1761.
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 (2008) 3042-3047.
4) 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 (2009) 101-106.
5) Y. Kitayama, A. Chaiyasat, M. Okubo, Emulsifier-free, organotelluriummediated living radical emulsion polymerization of styrene, Macromol.
Symp., 288 (2010) 25-32.
6) Y. Kitayama, A. Chaiyasat, H. Minami, M. Okubo, Emulsifier-Free,
Organotellurium-Mediated Living Radical Emulsion Polymerization of
Styrene: Polymerization Loci, Macromolecules, 43 (2010) 7465-7461.
7) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, W. Boontung, S.Promdsorn, S. Thipsit,
Preparation and Characterization of Poly(divinylbenzene) Microcapsules
Containing Octadecane, Materials Science and Applications, 2 (2011)
1007-1013.
8) A. Chaiyasat, C. Waree, K. Songkhamrod, P. Sirithip and V. Voranuch, P.
Chaiyasat, Preparation of Polydivinylbenzene/Natural Rubber Capsule
Encapsulating Octadecane: Influence of Natural Rubber Molecular Weight
and Content, eXPRESS Polymer Letters, 6 (2012) 70-77.
9) P. Chaiyasat, C. Suksawad, T. Nuruk and A. Chaiyasat, Preparation and
Characterization of Nanocomposites of Natural Rubber with Polystyrene
and Styrene-Methacrylic Acid Copolymer Nanoparticles, eXPRESS Polymer
Letters, 6 (2012) 511–518.
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10) S. Promdsorn, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Heterocoagulation of Natural
Rubber Latex and Poly[styrene-co-2 (methacryloyloxy) ethyl trimethyl
ammonium
chroride]
nano
particles, Advanced
Materials
Research, 506 (2012) 299-302.
11) W. Boontung, S. Moonmangmee, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of
Poly(l-lactic acid) Capsule Encapsulating Fertilizer, Advanced Materials
Research, 506 (2012) 303-306.
12) D. Supatimusro, S. Promdsorn, S. Thipsit, W. Boontung, P. Chaiyasat and A.
Chaiyasat, Poly(divinylbenzene) Micro- encapsulated Octadecane for
Use as a Heat Storage Material: Influences of Microcapsule Size and
Monomer/Octadecane Ratio, Polym. Plast. Technol. Eng., 51 (2012)11671172.
13) P. Chaiyasat, Md. Z. Islam and A. Chaiyasat, Preparation of
poly(divinylbenzene) microencapsulated octadecane by microsuspension
polymerization: oil droplets generated by phase inversion
emulsification, RSC Advances, 3 (2013) 10202-10207.
14) A. Chayasat, P. Chayasat, T. Suzuki, H. Minami, M. Okubo, Glass transition
temperatures of polymer particles with incorporated nonionic emulsifier
prepared by emulsion polymerizations in emulsion and dry
states, Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres –
Science and Technology, Yonsei Univ. Press. (2013) 129-137.
15) W. Pivsa-Art, A. Chaiyasat, S. Pivsa-Art, H. Yamane and H.
Ohara, Preparation of Polymer Blends Between Poly(lactic acid)
and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) and Biodegradable Polymers
as Compatibilizers, Energy Procedia, 34 ( 2013 ) 549-554.
16) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation
and characterization of natural rubber/poly [styrene-co-2(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] nanocomposites by
heterocoagulation, Energy Procedia, 34 (2013) 647-655.
17) P. Chaiyasat , A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun,
Preparation of poly(l-lactic acid) microencapsulated vitamin E, Energy
Procedia, 34 (2013) 656- 663.
18) P. Teeka, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of Poly (methyl
methacrylate) microcapsule with encapsulated Jasmine oil, Energy
Procedia, 56 (2014) 181-186.
19) Sililuk Namwong, Sayrung Noppalit, Masayoshi Okubo, Somporn
Moommungmee, Preeyaporn Chaiyasat and Amorn Chaiyasat, Latent
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Heat Enhancement of Paraffin Wax in Poly(divinylbenzene-co-methyl
methacrylate) Microcapsule, Polym. Plast. Technol. Eng., in press.
20) P. Chaiyasat, S. Noppalit, M. Okubo, A. Chaiyasat, Do encapsulated heat
storage materials really keep original thermal properties?, Phys. Chem.
Chem. Phys., in press.
1.2 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับชาติ
1) A. Chaiyasat, Polymer Capsules Encapsulated Latent Heat Storage
Materials (in Thai), J. Sci. Technol. MSU, 30 (2011) 215-230.
2) A. Chaiyasat, Controlled/living radical polymerization in emulsion
polymerization (in Thai), J. Sci. Technol. UBU., 14 (2012) 61-73.
3) A. Chaiyasat, Role of Emulsifier in Emulsion polymerization (in Thai), BUU.
Sci. J., 18 (2013) 240-248.
4) R. Karnka, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation and characterizations of
polylactic acid microcapsule containing vitamin E (in Thai), J. Sci. Technol.
UBU., 15 (2) (2013) 69-79.
5) C. Suksawad, T. Bunchuwong, M. Okubo, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat,
Preparation of poly(methacrylic acid -b- styrene) by reversible chain
transfer catalyzed emulsion polymerization (in Thai), J. Sci. Technol.
UBU., 15 (3) (2013) 1-10.
6) M. Lathapreecha, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation of molecularly
imprinted polymer particles of vitamin E by precipitation
polymerization (in Thai), J. Sci. Technol. UBU., 16 (1) (2014) 41-52.
1.3 บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
1) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat , T. Suzuki, M. Okubo, Influence of incorporated
nonionic emulsifier on the glass transition temperature of polymer
particles, The Sixth Thailand Materials Science and Technology
Conference (MSAT6), Bangkok, 26-27August 2010, 385-387.
2) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, S. Promdsorn, S. Thipsit, W. Boontung, D.
Supatimusro, Poly(divinylbenzene) Capsules Encapsulated Octadecane for
Heat Storage Applications, The Sixth Thailand Materials Science and
Technology Conference (MSAT6), Bangkok, 26-27August 2010, 283-285.
3) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, J. Pradit, K. Dussarakham, P. Piankokruad, S.
Ngamjaras, Preparation of Heat Storage Capsules by Pickering Emulsion.
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2011),
Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011, 831-834.
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4) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, P. Sirithip, V. Voranuch, C. Waree, K.
Songkhamrod, Preparation of Polydivinylbenzene/Natural Rubber Capsule
Encapsulated Heat Storage Materials. Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON2011), Bangkok, Thailand, 5-7 January
2011, 839-841.
5) M. Thongtem, N. Youngvises, A. Chaiyasat, W. Threeprom, Comparison of
synthetic condition of hexyl acrylate monoliths. Pure and Applied
Chemistry International Conference (PACCON2012), Chiang Mai, Thailand,
11-13 January 2012, 515-517.
6) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, B. Sirisawad, R. Khunlad and S. Kongtham,
Preparation and Characterization of Magnetic Polymeric Composite
Particles by Modified-Suspension Polymerization, In 10th Eco-Energy and
Materials Science and Engineering Symposium, Ubon ratchathani, Thailand,
5-8 December 2012, 589-593.
7) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation
and Characterization of Natural Rubber/Poly [styrene-co-2(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] Nanocomposites by
Heterocoagulation, In 10th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, Ubon ratchathani, Thailand, 5-8 December 2012,
600-604.
8) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun,
Preparation of Poly(l-lactic acid) Microencapsulated Vitamin E, In 10th
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon
ratchathani, Thailand, 5-8 December 2012, 609-613.
9) P. Teeka, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of Poly (methyl
methacrylate) microcapsule with encapsulated Jasmine oil, In 11th EcoEnergy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket,
Thailand, 18-21 December 2013, 276-279.
10) S. Namwong, W. Rodswaeng, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Determination of
the encapsulated octadecane in polymer capsule by gel permeation
chromatography, In 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium, Phuket, Thailand, 18-21 December 2013, 410-414.
1.4 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ เชนรางวัล หรือสิทธิบัตร
1) สิทธิบัตรการประดิษฐ: กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลหุมน้ํามันหอมระเหย.
ปรียาภรณ ไชยสัตย อมร ไชยสัตย และปวีณา ตีกา. เลขที่คําขอ 1301005171
กันยายน 2556
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2) สิทธิบัตรการประดิษฐ: กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุมปุยละลาย
น้ําได. ปรียาภรณ ไชยสัตย อมร ไชยสัตย สมพร มูลมั่งมี และวราภรณ บุญตั้ง. เลขที่คําขอ
1301005172 กันยายน 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย เนตรนภิส แกวชวย
2.1 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับนานาชาติ
1) N. Kaewchuay, Y. Yakushiji, K. Fukushi, K. Saito, and T. Hirokawa, A novel
hybrid mode of sample injection to enhance CZE sensitivity for
simultaneous determination of a pyridine-triphenylborane anti-fouling
agent and its degradation products, Electrophoresis, 32 (2011) 1486-1491.
2) N. Kaewchuay, K. Fukushi, A. Tsuboi, H. Okamura, K. Saito and T. Hirokawa,
Simultaneous Determination of Pyridine-Triphenylborane Anti-Fouling
Agent and Its Degradation Products in Paint-Waste Sample Using Capillary
Zone Electrophoresis with Field-Amplified Sample Injection, ANALYTICAL
SCIENCES, 28 (2012) 1191-1196.
3) N. Kaewchuay, K. Fukushi, T. Hattori, Simultaneous Determination of
Pyridine-Triphenylborane Anti-Fouling Agent and Its Degradation Products
in Artificial Seawater by CZE. Chromatographia, 76 (2013) 1049-1053.
4) A. Tsuboi, H. Okamura, N. Kaewchuay, K. Fukushi, X. Zhou and T. Nishida,
Degradation of triphenylborane-pyridine antifouling agent in water by
copper ions, Environment Technology, 34 (2013) 2835-2840.
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียาภรณ ไชยสัตย
3.1 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับนานาชาติ
1) 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 (2008) 217-223.
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 (2008)
753-759.
3) P. Chaiyasat, T. Suzuki, H. Minami, M. Okubo, Thermal properties of
hexadecane encapsulated in poly(divinylbenzene) particles, J. Appl.
Polym. Sci., 112 (2009) 3257- 3266.
4) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, W. Boontung, S.Promdsorn, S. Thipsit,
Preparation and Characterization of Poly(divinylbenzene) Microcapsules
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Containing Octadecane, Materials Science and Applications, 2 (2011)
1007-1013.
5) A. Chaiyasat, C. Waree, K. Songkhamrod, P. Sirithip and V. Voranuch, P.
Chaiyasat, Preparation of Polydivinylbenzene/Natural Rubber Capsule
Encapsulating Octadecane: Influence of Natural Rubber Molecular Weight
and Content, eXPRESS Polymer Letters, 6 (2012) 70-77.
6) P. Chaiyasat, C. Suksawad, T. Nuruk and A. Chaiyasat, Preparation and
Characterization of Nanocomposites of Natural Rubber with Polystyrene
and Styrene-Methacrylic Acid Copolymer Nanoparticles, eXPRESS Polymer
Letters, 6 (2012) 511–518.
7) S. Promdsorn, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Heterocoagulation of Natural
Rubber Latex and Poly[styrene-co-2 (methacryloyloxy) ethyl trimethyl
ammonium
chroride]
nano
particles, Advanced
Materials
Research, 506 (2012) 299-302.
8) W. Boontung, S. Moonmangmee, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of
Poly(l-lactic acid) Capsule Encapsulating Fertilizer, Advanced Materials
Research, 506 (2012) 303-306.
9) D. Supatimusro, S. Promdsorn, S. Thipsit, W. Boontung, P. Chaiyasat and A.
Chaiyasat, Poly(divinylbenzene) Micro- encapsulated Octadecane for
Use as a Heat Storage Material: Influences of Microcapsule Size and
Monomer/Octadecane Ratio, Polym. Plast. Technol. Eng., 51 (2012)11671172.
10) P. Chaiyasat, Md. Z. Islam and A. Chaiyasat, Preparation of
poly(divinylbenzene) microencapsulated octadecane by microsuspension
polymerization: oil droplets generated by phase inversion
emulsification, RSC Advances, 3 (2013) 10202-10207.
11) A. Chayasat, P. Chayasat, T. Suzuki, H. Minami, M. Okubo, Glass transition
temperatures of polymer particles with incorporated nonionic emulsifier
prepared by emulsion polymerizations in emulsion and dry
states, Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres –
Science and Technology, Yonsei Univ. Press. (2013) 129-137.
12) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation
and characterization of natural rubber/poly [styrene-co-2(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] nanocomposites by
heterocoagulation, Energy Procedia, 34 (2013) 647-655.
13) P. Chaiyasat , A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun,
Preparation of poly(l-lactic acid) microencapsulated vitamin E, Energy
Procedia, 34 (2013) 656- 663.
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14) P. Teeka, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of Poly (methyl
methacrylate) microcapsule with encapsulated Jasmine oil, Energy
Procedia, 56 (2014) 181-186.
15) Sililuk Namwong, Sayrung Noppalit, Masayoshi Okubo, Somporn
Moommungmee, Preeyaporn Chaiyasat and Amorn Chaiyasat, Latent
Heat Enhancement of Paraffin Wax in Poly(divinylbenzene-co-methyl
methacrylate) Microcapsule, Polym. Plast. Technol. Eng., in press.
16) P. Chaiyasat, S. Noppalit, M. Okubo, A. Chaiyasat, Do encapsulated heat
storage materials really keep original thermal properties?, Phys. Chem.
Chem. Phys., in press.
3.2 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับชาติ
1) P. Chaiyasat, Preparation of Hollow Polymer Particles (in Thai), J. Sci.
Technol. UBU, 14 (2012) 55-64.
2) P. Chaiyasat, Synthesis of Magnetic Polymer Composite Particles (in
Thai), KKU Sci. J. 40 (2) (2012) 472-485.
3) R. Karnka, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation and characterizations of
polylactic acid microcapsule containing vitamin E (in Thai), J. Sci. Technol.
UBU., 15 (2) (2013) 69-79.
4) C. Suksawad, T. Bunchuwong, M. Okubo, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat,
Preparation of poly(methacrylic acid -b- styrene) by reversible chain
transfer catalyzed emulsion polymerization (in Thai), J. Sci. Technol.
UBU., 15 (3) (2013) 1-10.
5) M. Lathapreecha, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation of molecularly
imprinted polymer particles of vitamin E by precipitation
polymerization (in Thai), J. Sci. Technol. UBU., 16 (1) (2014) 41-52.
3.3 บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
1) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat , T. Suzuki, M. Okubo, Influence of incorporated
nonionic emulsifier on the glass transition temperature of polymer
particles, The Sixth Thailand Materials Science and Technology
Conference (MSAT6), Bangkok, 26-27August 2010, 385-387.
2) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, S. Promdsorn, S. Thipsit, W. Boontung, D.
Supatimusro, Poly(divinylbenzene) Capsules Encapsulated Octadecane for
Heat Storage Applications, The Sixth Thailand Materials Science and
Technology Conference (MSAT6), Bangkok, 26-27August 2010, 283-285.
3) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, J. Pradit, K. Dussarakham, P. Piankokruad, S.
Ngamjaras, Preparation of Heat Storage Capsules by Pickering Emulsion.
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Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2011),
Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011, 831-834.
4) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, P. Sirithip, V. Voranuch, C. Waree, K.
Songkhamrod, Preparation of Polydivinylbenzene/Natural Rubber Capsule
Encapsulated Heat Storage Materials. Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON2011), Bangkok, Thailand, 5-7 January
2011, 839-841.
5) A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, B. Sirisawad, R. Khunlad and S. Kongtham,
Preparation and Characterization of Magnetic Polymeric Composite
Particles by Modified-Suspension Polymerization, In 10th Eco-Energy and
Materials Science and Engineering Symposium, Ubon ratchathani, Thailand,
5-8 December 2012, 589-593.
6) S. Promdsorn, S. Moommungmee, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Preparation
and Characterization of Natural Rubber/Poly [styrene-co-2(methacryloyloxy) ethyl trimethylammonium chloride] Nanocomposites by
Heterocoagulation, In 10th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium, Ubon ratchathani, Thailand, 5-8 December 2012,
600-604.
7) P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, P. Teeka, S. Noppalit and U. Srinorachun,
Preparation of Poly(l-lactic acid) Microencapsulated Vitamin E, In 10th
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Ubon
ratchathani, Thailand, 5-8 December 2012, 609-613.
8) P. Teeka, A. Chaiyasat, P. Chaiyasat, Preparation of Poly (methyl
methacrylate) microcapsule with encapsulated Jasmine oil, In 11th EcoEnergy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket,
Thailand, 18-21 December 2013, 276-279.
9) S. Namwong, W. Rodswaeng, P. Chaiyasat, A. Chaiyasat, Determination of
the encapsulated octadecane in polymer capsule by gel permeation
chromatography, In 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium, Phuket, Thailand, 18-21 December 2013, 410-414.
3.4 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ เชนรางวัล หรือสิทธิบัตร
1) สิทธิบัตรการประดิษฐ: กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอรนาโนแคปซูลหุมน้ํามันหอมระเหย.
ปรียาภรณ ไชยสัตย อมร ไชยสัตย และปวีณา ตีกา. เลขที่คําขอ 1301005171
กันยายน 2556
2) สิทธิบัตรการประดิษฐ: กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุมปุยละลาย
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น้ําได. ปรียาภรณ ไชยสัตย อมร ไชยสัตย สมพร มูลมั่งมี และวราภรณ บุญตั้ง. เลขที่คําขอ
1301005172 กันยายน 2556
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริวรรณ ตี้ภู
4.1 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับนานาชาติ
1) 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 (2005), 445-454.
2) Siriwan Suwansa-ard, Yun Xiang, Ralph Bash, Panote Thavarungkul,
Proespichaya Kanatharana, Joseph Wang. 2008. Prussian Blue Dispersed
Sphere Catalytic Labels for Amplified Electronic Detection of DNA.
Electroanalysis. 20 (2008), 308- 312.
3) 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 (2009), 3436-3441.
4) Siriwan Teepoo, Phongnarin Chumsaeng, Panwasa Nethan, Warinya
Prueprang and Palagorn Tumsae, Highly Sensitive Pencil-Based Renewable
Biosensor for Hydrogen Peroxide Detection With a Novel
Bionanomultilayer, International Journal of Electrochemical Science, 7
(2012) 4645-4656.
5) Siriwan Teepoo, Phongnarin Chumsang, Suriyapa Jongjinakool, Kriangkai
Chantu and Wirut Nolykad. A New Simple and Rapid Colorimetric
Screening Test for Semi-qualitative Analysis of Vitamin C in Fruit Juices
Based on Prussian Blue, Journal of Applied Sciences, 12 (2012) 568-574.
6) Siriwan Teepoo, Phongnarin Chumsaeng, Khwankhao Palasak, Natvara
Bousod, Naree Mhadbamrung and Phorntip Sae-lim, Unmodified gold
nanoparticles as a simple colorimetric probe for ramoplanin detection.
Talanta, 117 (2013) 518-522.
7) Suriyapha Jongjinakool, Khwankhao Palasak, Natvara Bousod, Siriwan
Teepoo, Gold nanoparticles-based colorimetric sensor for cysteine
detection, Energy Procedia, 56 (2014) 10-18.
4.2 บทความวิชาการ ในระดับชาติ
1) ศิริวรรณ ตี้ภ,ู นาโนเทคโนโลยีกับไบโอเซนเซอร, วารสารวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 39 (2554) 575-586.
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2) ศิริวรรณ ตี้ภ,ู การประยุกตใชอิมมูโนเซนเซอรสําหรับการวิเคราะหทางอาหาร, วารสาร
วิทยาศาสตรบูรพา, 17 (2555) 197-204
3) ศิริวรรณ ตี้ภ,ู อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะหและการประยุกตสําหรับการวิเคราะห
ทางเคมี, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32 (2556)
237-245.
4.3 บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) S. Jongjinakool, K. Palasak, N. Bousod, S. Teepoo. 2012. Gold
nanoparticles-based colorimetric sensor for cysteine detection. Eco-Energy
and Materials Science and Engineering Symposium, Thailand, 18-21
December 2013.18-21.
5. อาจารย ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย
5.1 บทความวิจัย/วิชาการ ในระดับนานาชาติ
1) S. Liawruangrath and S. Sakulkhaemaruethai, Flow Injection
Spectrophotometric Determination of Europium Using Chlortetracycline,
Talanta, 59 (2003) 9-18.
2) S. Ngamsinlapasathian, S. Sakulkhaemaruethai, S. Pavasupree, A.
Kitiyanan, T. Sreethawong, Y. Suzuki and S. Yoshikawa, High Efficient DyeSensitized Solar Cell Using Nanocrystalline Titania Containing Nanotube
Structure, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 164
(2004) 145-151.
3) S. Sakulkhaemaruethai, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa, Surfactant-Assisted
Preparation, and Characterization of Mesoporous Titania Nanocrystals –
Effect of Various Processing Conditions, Journal of Ceramic Society of
Japan, 112(10) (2004) 547-552.
4) S. Sakulkhaemaruethai, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa, Effect of ZrO2addition on Structure of Sol-Gel Derived TiO2 Nanopowder, Journal of
the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 51(11) (2004) 789794.
5) S. Sakulkhaemaruethai, S. Pavasupree, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa,
Photocatalytic Activity of Titania Nanocrystals Prepared by SurfactantAssisted Templating Method – Effect of Calcination Conditions, Materials
Letters, 59(23) (2005) 2965-2968.
6) A. Kitiyanan, S. Sakulkhaemaruethai, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa,
Structural and Photovoltaic Properties of Binary TiO2-ZrO2 Oxides
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Prepared by Sol-Gel Method, Composites Science and Technology,
66(10) (2006) 1259-1265.
7) N. Koshitani, S. Sakulkhaemaruethai, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa,
Preparation of Mesoporous Titania Nanocrystals Using Amine Surfactant
Templates, Ceramic International, 32(7) (2006) 819-824.
8) S. Sakulkhaemaruethai, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa, Photocatalytic
Activity of Titania and Zirconia-Doped Titania Nanocrystals Prepared By
Surfactant-Assisted Templating Method, Key Engineering Materials, 317318 (2006) 815-818.
9) S. Sakulkhaemaruethai, A. Kitiyanan, and S. Yoshikawa, Photocatalytic
Activity of ZrO2-Doped TiO2 Catalysts Prepared by a Surfactant-Assisted
Templating Method, Journal of Ceramic Processing Research, 7(1) (2006)
10-13.
10) S. Sakulkhaemaruethai, C. Duangduen, W. Pivsa-Art, and S. Pivsa-Art,
Fabrication of Composite Material from Sea Mussel Shells and White
Clay as a Versatile Sorbent, Energy Research Journal, 1(2) (2010) 78-81.
11) S. Sakulkhaemaruethai, T. Sreethawong, “Synthesis of MesoporousAssembled TiO2 Nanocrystals by a Modified Urea-Aided Sol-Gel Process
and Their Outstanding Photocatalytic H2 Production Activity”,
International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 6553-6559.
12) A. Simpraditpan, T. Wirunmongkol, W. Soonwatcharapunsakun, S. Pivsaart, C. Duangduen, S. Sakulkhaemaruethai, and S. Pavasupree,
Preparation of High Photocatalyst Mesoporous TiO2 from Nanosheets
Using Autoclave Unit (Thai Made), Energy Procedia, 9 (2011) 440-445.
13) S. Pleanjai, I. Paw-Armart, T. Petblengsri, and S. Sakulkhaemaruethai
Effect of Ethanol-Blended Gasoline on the Concentration of Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons and Particulate Matter in Exhaust Gas of
Motorcycle, International Journal of Environmental and Rural
Development, 5-1 (2014) 142-147.
5.2 บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ
1) สิงหโต สกุลเขมฤทัย, อรุณโรจน กุลสิริบวร, ดวงหทัย พิบูลย, กิตติ โพธิ์สุวรรณ. การ
ปรั บ ปรุ ง ความแข็ งของแผน อะคริ ลิ คด ว ยการเคลื อบฟล มอะคริ ลิค ที่ มีก ารเติม นาโน
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ไทเทเนียมไดออกไซด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3
(The 3rd RMUTCON). กรุงเทพฯ. ประเทศไทย. 24-26 พฤศจิกายน 2553
2) S. Sakulkhaemaruethai, P. Poptawee, N. Boonlert, S. Lenphet, and C.
Kumnuantip, Characterizations and Mechanical Properties of
Bentonite/Natural Rubber Composites, In Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON 2010), Ubon Ratchatani, Thailand, Jan
21-23, 2010.
3) S. Sakulkhaemaruethai, C. Duangduen, W. Pivsa-Art, and S. Pivsa-Art,
Fabrication of Composite Material from Sea Mussel Shells and White Clay
as a Versatile Sorbent, (IE-27) Proceeding of the International Conference
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2009), Khon Kaen, Thailand, July 23-24, 2009.
5.3 ผลงานทางวิชาการอื่นๆ เชนรางวัล หรือสิทธิบัตร
1) Gold Prize, The Nano-TiO2 Film coated T5 Fluorescence Lamp, “2nd Top
Ten Innovation Awards” Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Hall, June 24-25, 2010
2) Gold Prize, Fluorescent Lamp Coated with Nano Titanium Dioxide, Seoul
International Invention Fair 2010 (SIIF 2010), December 2-5, 2010, Seoul,
KOREA
3) Gold Medal, Fluorescent Lamp Coated with Nano-Titanium Dioxide,
International Innovation & Invention Expo, Macau 2012, June 29 – July 1,
2012, Macau.
4) Gold Prize, High Scratching Resistant Acrylic Sheet, Seoul International
Invention Fair 2012 (SIIF 2012), November 29th - December 2nd, 2012,
Seoul, KOREA.
5) Bronze Medal Award, Antistatic Electricity Natural Rubber Tile, The 10th
Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2014), September
18-21, 2014, Taipei, Taiwan.

ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
............................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติส ภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุ รี ในการประชุมครั้ งที่
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 หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไว
แลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตศึกษา”
หมายถึง การศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหความเห็นชอบ
“คณะ”
หมายถึง คณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและให
รวมถึงคณะที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึ ง
ผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง มาจากอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะหรือผูอื่นที่มีคุณสมบัติไมนอยกวาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ในระดับสูงสุดของคณะที่เปดทําการสอน
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“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 ในสาขาวิชาที่เปด
สอนเป น อย า งดี ซึ่ ง อาจเป น บุ ค ลากรที่ ไ ม อ ยู ใ นสายวิ ช าการ หรื อ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
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
ตําแหน งระดั บ 9 ขี้ น ไป ตามหลั กเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนด
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และให มีอํานาจในการออกระเบีย บ
ประกาศหรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไวหรือไม
เปนไปตามขอบังคับนี้ ใหคณะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆไป โดยผานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการจัดการศึกษา ประสานงานและ
สนับสนุนการดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกันของคณะ
ขอ 7 ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและจัด
การศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
หลักสูตรนั้นโดยองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ดังนี้

ขอ 9 ระบบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการศึกษาเปน 3 ระบบ

9.1 การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ปการศึกษา
หนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และ
อาจเปดสอนภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียนในแต
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ละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของปการศึกษาเดียวกัน
9.2 การศึกษาภาคสมทบ เปนการจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห
หรือนอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
9.3 การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
9.3.1 การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษา
หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูรอน
9.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศ ตาม
โครงการความรวมมือทางวิชาการ
การจั ด การเรี ย นการสอนแต ล ะรู ป แบบให พิจ ารณาตามความเหมาะสมกับ แต ล ะ
หลักสูตรทั้งนี้ตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรโดยการ
คิดเทียบน้ําหนักหนวยกิตตามขอ 10 และใหจัดทําโครงการของหลักสูตรนั้นเสนอตอมหาวิทยาลัยและ
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 10 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การ
กําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี้
10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา
15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.3 การฝกงาน ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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
ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรี
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11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สราง
เสริ มความเชี่ ย วชาญหรื อประสิ ทธิ ภ าพในทางวิช าชีพและเปน หลักสูตรที่มีลักษณะสิ้น สุดในตัว เอง
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 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่ม
ขี้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 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 แตถา
เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย
12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวยรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือกรวมกันไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เปน แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู เ ข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต อ งทํ า
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผู เ ข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต อ งทํ า
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู เ ข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต อ งทํ า
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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แบบ 2.2 ผู เ ข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต อ งทํ า
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให
ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 5 ป
การศึกษา
13.3 หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมนอยกวา
3 ปการศึกษา และอยางมากสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยคุณวุฒิที่แตกตางกันดังนี้
13.3.1 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
8 ปการศึกษา
13.3.2 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน
6 ปการศึกษา
13.4 การนั บระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวัน เปดภาคการศึกษาแรกที่
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 และมีผลการเรียนที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาเกียรตินิย ม
อันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก
14.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติ ไมผาน (ตามขอ 37) ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
ขอ 15 การรับเขาศึกษา
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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 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยูการ
รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปน
นักศึกษา 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
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
15.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติ ใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเขาเปนนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตบุคคลนั้น
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามขอ 14
ขอ 16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อได
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว
16.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวย
ตนเองโดยนําหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวตอแผนกทะเบียนนักศึกษาของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยพรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบียน ตามวัน
เวลาและสถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจะหมดสิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษา เว น แต จ ะได แ จ ง
เหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อ
ได รับ อนุ มัติแลว ตองมารายงานตั วภายใน 7 วัน นับ จากวัน สุดทายที่มหาวิทยาลัย กําหนดใหมา
รายงานตัว
16.4 ผู ที่ ไ ด รับ การคั ด เลือ กใหเ ข า เป น นั กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
ขอ 17 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปลี่ยนประเภทและ
สภาพการเปนนักศึกษา
17.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
17.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา
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 นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา
ตามขอ 9.3
17.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
17.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติให
นักศึกษาภาคปกติ เปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได ทั้งนี้ นักศึกษา
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ตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษหรือภาคสมทบตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
17.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภท
เปนนักศึกษาภาคปกติไมได
17.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษ
ไมได
17.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
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 และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือ
ทําการวิจัยได โดยตองชําระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
17.4 การเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาทดลองเรียน ที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียน
เรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยน
สภาพเปนนักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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 อาจารย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ เ ศษ ได แ ก บุ ค ลากรในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอื่นนอกเหนือจากขอ 18.1 หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูที่มี
ความรูความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงาน
ปรากฏเปนที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป
ขอ 19 ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณบดี
ขอ 20 ใหอาจารยบัณฑิตศึกษา พนจากการเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาเมื่อ
20.1 ตาย
20.2 ลาออก
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คนควาอิสระ

20.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดี มี
มติใหถอดถอน
ข อ 21 อาจารย ที่ ป รึกษา อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ ป รึกษาการ

21.1 อาจารยที่ป รึกษา หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณบดี
แต งตั้ งตามที่คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่เปน อาจารย ที่ป รึ กษาของนักศึ กษา
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 อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปน อาจารย
บัณฑิตศึกษาประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
21.2.2 อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปน
อาจารยบัณฑิตศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
21.3 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ หมายถึ ง อาจารย
บัณฑิตศึกษาที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการคนควาอิสระของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
ขอ 22 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
22.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
หนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
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 หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
22.2 หลักสูตรปริญญาโท
22.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.2.2 อาจารยที่ป รึกษาวิทยายานิพนธ แบงออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
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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 และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิ ชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิช าที่สัมพันธกันตองมี
ความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.4 อาจารย ผู ส อน อาจารย ที่ ป รึ ก ษาต อ งเป น อาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีป ระสบการณดานการสอนและมีผ ลงานการวิจัยเพิ่มเติมที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
22.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
22.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 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 หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตอง
เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.4.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารย
ประจําและผู ทรงคุณวุ ฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 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
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ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการ
วิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 23 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
23.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท
23.1.1 ตองเปนผูที่ไดรับปริญญา ไมต่ํากวาปริญ ญาโท หรือเปน ผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันมี
ประสบการณดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
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
24.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเป น อาจารยที่ป รึก ษาทั้งวิทยานิพนธและการคน ควา อิส ระใหคิ ด
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
24.3 อาจารยผูรั บ ผิดชอบหลักสูต รตอ งทําหนาที่อ าจารยที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ และ/ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ข อ 25 แผนการเรี ย น หมายถึง รายวิช า ปญ หาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การ
ค น คว า อิ ส ระที่ นั กศึ กษาจะต องเรี ย นหรือ ดํา เนิ น การใหแ ลว เสร็ จ และครบตามหลัก สูต รของแต ล ะ
สาขาวิชา
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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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 ยกิ ต ไม ไ ด มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว า พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
26.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
26.5.1 การลงทะเบีย นเรียนรายวิช าเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต รวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาค
การศึกษา และจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
26.5.2 ใหบัน ทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบีย บเปน AU
เฉพาะผูที่มีเวลาเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
26.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต โดย “รายวิชาไมนับหนวย
กิต” หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ให
นักศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดรับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย
26.6.1 นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ตรปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก1 และ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
26.6.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ข า ศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รอาจกํ า หนดให เ รี ย นรายวิ ช า
นอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อเปนพื้นฐาน และจะตองสอบผานโดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนนเปน
S
26.6.3 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษา
เปน S หรือ U
26.7 นั กศึ กษาทีไม มาลงทะเบีย นภายใน 15 วัน หลั งจากวัน เปด 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
ดํา เนิ นการให แล วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับ จากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะพน สภาพการเปน
นักศึกษา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชา
ใด หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
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ขอ 27 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชา
27.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับ
ภาคการศึกษาฤดูรอน
27.2 การขอถอนรายวิชา
27.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปด
ภาคการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไม
ปรากฏในระเบียนและใหไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหนับจากวัน
เปดภาคการกศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึก
ระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.2.3 การถอนรายวิช าจะถอนไดไมเกิน 2 สัป ดาหกอนสอบ
ปลายภาค หากถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห กอนสอบปลายภาค ใหไดรับระดับคะแนน F และจะ
ไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ 27.1 และขอ 27.2 ตองไมขัด
ตอการลงทะเบียนเรียนในขอ 26.2 และขอ 26.3
27.4 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนิน การตามขอ 27.1
ขอ 27.2 และขอ 27.3 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจาก
คณบดี
ขอ 28 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมี
ความประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพเปนนักศึกษาไวเปนคราวๆ ไป
28.1 นักศึ กษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
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 การลาพัก
การศึกษาตามขอ 28.1.3 และขอ 28.1.4 จะกระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถา
มี ความจํ า เป น ต องลาพั กการศึ กษาต อไปอี กให ยื่น คําร องขอลาพัก การศึก ษาไดอี กไม เกิน 1 ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่
ลาพักอยูในระยะเวลาของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 28.1.1
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28.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพเปนนักศึกษาระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให
นั ก ศึ ก ษามาดํ า เนิ น การรั ก ษาสภาพการเป น นั กศึ ก ษาให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 15 วัน หลั งเป ด ภาค
การศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1
28.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอง
ยื่นคํ าร องขอกลับ เขาศึกษาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับ อนุมัติจากคณบดีกอน
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 ให
บันทึกระดับคะแนน 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
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
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30.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
30.3 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนักศึกษา คา
บํารุงและคาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
30.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการ
เปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 13
ขอ 31 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอ
คณบดี ผา นอาจารย ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร การลาออกจะมีผ ลสมบูร ณเมื่อ
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออก
ขอ 32 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแผนการศึกษา ในคณะเดียวกันไดเมื่อได
ศึกษามาแลวไมนอยกวา 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
หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ 34 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้นๆ ซึ่งอาจ
เปนการสอบขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ และ
เกณฑ การพิ จ ารณาผลการสอบให นั ก ศึ กษาทราบล ว งหน า ตั้ ง แต ตน ภาคการศึ กษา การวั ดผลและ
ประเมินผลรายวิชาใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ 35 การสอบประมวลผลความรู (Comprehensive Examination)
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35.1 การสอบประมวลผลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน

35.2 การสอบประมวลผลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และหรือ
การสอบปากเปล า การสอบข อเขี ย น ใหดํ าเนิ น การจัด สอบทุ กหมวดวิ ช าในคราวเดี ย วกั น เพื่อวั ด
ความสามารถและศักยภาพในการนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
35.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบประมวลผล
ความรูอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
35.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลผลความรูได เมื่อสอบผานรายวิชา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
35.5 นั กศึ ก ษาที่ป ระสงค จ ะขอสอบ ต องยื่น คํารองขอสอบผานอาจารย
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
35.6 ให คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ประมวลผลความรูจํานวน 3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอ
คณบดีโดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
35.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใดๆ แลว ถาขาดสอบ
โดยไม มีเหตุผ ลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้ งนี้ใหอยูในดุล พินิจของประธาน
กรรมการสอบ
35.8 ผู ที่ ส อบไม ผ า น/ไม เ ป น ที่ พ อใจมี สิ ท ธิ์ ข อสอบแก ตั ว ได อี ก 1 ครั้ ง
ภายใน 1 ป นับจากการสอบครั้งแรก มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 36 การสอบภาษาตางประเทศ
36.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ตองสอบผานภาษาตางประเทศ
อยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณบดี
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 อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
37.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปาก
เปลา
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37.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ จํานวน 3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาตางตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
สอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
37.5 นั กศึ ก ษาจะมีสิ ท ธิ์ส อบวัด คุ ณสมบั ติ เมื่อ ได รับ ความเห็น ชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได
37.6 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยที่
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
37.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใดๆ แลว ถาขาดสอบ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ
37.8 ผูที่ส อบครั้งแรกไมผาน / ไมเปนที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแกตัว ไดอีก 1
ครั้ง ภายในเวลาไมเร็วกวา 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน / ไมเปนที่พอใจ
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 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาค
การศึกษาปกติ
37.9.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาค
การศึกษาปกติ
37.9.4 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาค
การศึกษาปกติ
37.9.5 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาค
การศึกษาปกติ
ขอ 38 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค
การศึกษา โดยใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผล
การศึกษาเปนดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S

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 )
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U
I
W
AU

-

สอบไมผาน / ไมเปนทีน่ าพอใจ ( Unsatisfactory )
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ ( Incomplete )
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
( Withdrawal )
เขารวมฟงบรรยาย

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

ระดับคะแนน ดังนี้

ผลการศึกษา
สอบผาน / เปนที่พอใจ
( Satisfactory )
สอบไมผาน / ไมเปนที่พอใจ ( Unsatisfactory )

39.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปน
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 ค า ระดับ คะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท คือ คาระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจําภาค 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 นั กศึกษาที่ไดรับแตมระดับ คะแนนเฉลี่ยประจําภาค ต่ํากวา 2.50
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 จะพน
สภาพการเปนนักศึกษา
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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
41.2.2 หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและ
นักศึกษาปริญญาเอก
41.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขี้นไป
แตต่ํากวา 3.00 ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา
41.4 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการ
ประเมินการศึกษาเปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา
41.5 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการ
ประเมินการศึกษาเปน ระดับคะแนน U ในรายวิช าเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะ
ลงทะเบีย นเรี ยนวิ ชาอื่น แทนได โดยไดรับ ความเห็นชอบจากอาจารยที่ป รึกษา 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 เทียบโอนไดไมเกินหนึ่ง
ในสามของจํ า นวนหน ว ยกิ ตของรายวิ ช าทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับ รวมวิช า
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
42.2 รายวิชาที่เทีย บโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิช า 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
ขอ 43 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอดวิทยานิพนธ
/ ผลกงานการคนควาอิสระของผูอื่น
43.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวยการสอบของนักศึกษา

80
43.2 การลงโทษนักศึกษา ที่คัดลอกวิทยานิพนธ / ผลงานการคนควาอิสระ
ของผูอื่น หรือใหผูอื่นจัดทําใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ในการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้
43.2.1 กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหถือวา
เปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
43.2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบ เมื่อไดมีการอนุมัติปริญญาไปแลว ให
เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา
หมวดที่ 8
การทําและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ 44 วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษา
คนควาวิจัย หรือสํารวจ อัน เปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพอสิทธิในการรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกตอง
ทําวิทยานิพนธ
ขอ 45 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบ ดังนี้
45.1 วิทยานิพนธระดับปริญ ญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1
คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน
45.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1
คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 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
สาขาวิ ช าที่ สั มพั น ธ กัน อย า งน อย 1 คน เพื่อทํ าหนาที่เปน กรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 47 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไม
นอยกวา 3 หนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้
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47.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบ
วัดคุณสมบัติผาน / 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 นักศึ กษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน / เปน ที่
พอใจแลว และตองสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ
47.4 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
47.5 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
และใหนําผลการพิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
47.6 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับ
อนุ มั ติ แ ล ว หากเป น การเปลี่ ย นแปลงหัว ข อวิ ทยานิพ นธ หรื อสาระสํา คัญ ของวิท ยานิพ นธ ให การ
ประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมด เปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและ
ยื่นขออนุมัติหัวขอแลเคาโครงวิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวหอและเคาโครง
วิทยานิพนธครั้งสุดทาย
ข อ 48 การสอบหั ว ข อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการสอบความก า วหน า
วิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึ กษาปริญ ญาเอกสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 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 นับ ตั้ ง แต วั น ที่ ยื่ น คํ า รองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับ อนุมัติหัว ขอและเคาโครง
วิทยานิพนธที่เสนอ มิฉะนั้นจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม
48.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบหัวขอและ
เคาโครงวิทยานิพนธไปยังคณะหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
ผาน คณะจะประกาศอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุง
แกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเสนอตอคณะภายใน
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 อันจะสงผลใหนักศึกษาประสบ
ความสํ า เร็ จ ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ม ากขึ้ น นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ โดย
คณะกรรมการสอบวิ ย านิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาจะขอสอบความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ต อ งลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธในหลักสูตรนั้น
48.5 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบความกาวหนา
วิทยานิพนธไปยังคณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
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48.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองแจงผลการประเมินความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ 49 การสอบวิทยานิพนธ
49.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
เสร็จเรียบรอยแลวและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
49.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลว ไมนอยกวา
120 วัน
49.1.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
49.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหขอ
สอบวิทยานิพนธได
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 องขอสอบ พรอ มสํ าเนาบทคั ด ย อตามรูป แบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบ
เพื่อคณะจะไดดําเนินการจัดสงใหกรรมการสอบ และอีก 1 เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ตองแกไขรูปแบบใหถูกตองตามที่คณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ
49.2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนด
วันเวลา และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน ลวงหนากอนสอบ 7 วัน
49.3 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปน การสอบแบบปากเปล าอย างเป ดเผย
นักศึ กษาและผู ส นใจอื่ น ๆ สามารถเข ารว มรับ ฟงไดตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่ คณะ
กําหนดในคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวน
แตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
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 ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที
50.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถ
แสดงผลกงานวิทยานิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได
อยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
และ / หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณ
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อักษร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษา จะตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทตองไมเกิน 60 วัน และในระดับดุษฎีบัณฑิตตองไมเกิน 90
วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
50.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ / หรือไมสามารถตอบขอซักถาม
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระ
ของวิทยานิพนธที่ตนไดทําสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีผูนั้นไมมีความเขาใจอยาง
ถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
ใหมไดอีก 1 ครั้ง
50.2 กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลกการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
ใหมทั้งหมด
50.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ
ขอ 51 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
51.1 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ ผานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
51.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 52 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน 5 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตาม
แบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพัน
ตองมอบวิทยานิพนธใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 53 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูล
วิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วัน สําหรับปริญญาโท และ 90 วันสําหรับปริญญาเอก
หลังจากวันสอบวิทยานิพนธผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่
ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษา
ตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ขอ 54 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย ภายในวั น อนุ มั ติ ผ ลประจํ า ภาคการศึ ก ษา ให ถื อ ว า นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ยั ง ไม สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 53
ขอ 55 วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนํา
เนื้อหา หรือผลการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีที่การทําวิทยานิพนธ ไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
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 ที่ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ ประกอบด ว ยอาจารยบั ณ ฑิ ตศึ 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 อ และเค า โครงการค น คว า อิ ส ระ ให เ ป น ไปตาม
ขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
59.3 หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนําผล
การพิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
59.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่
ไดรับอนุมัติแลวหากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอ และเคาโครงการคนควาอิสระหรือสาระสําคัญของ
หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ใหการประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปน
ระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม โดย
ใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ครั้งสุดทาย
ขอ 60 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
60.1 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติ
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หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นตองดําเนินการเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควา
อิสระใหม
60.2 ให ป ระธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัว ขอและเค า
โครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบผาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถาตองมีการ
ปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแจงบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานคณะ
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 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไมนอย
กวา 30 วัน
62.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
62.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ใหขอสอบการคนควาอิสระได
62.2 การยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบ
กอนวั น สอบเป น เวลาไม น อยกว า 10 วัน ทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 3 ชุด เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
ใหทราบโดยทั่วกันลวงหนากอนสอบ 7 วัน
62.3 การสอบการคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย
ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะ
กําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม
เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ขอ 63 การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
63.1 เมื่ อการสอบการคน คว าอิส ระเสร็ จ สิ้ น ใหค ณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑ
ดังนี้
63.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการคนควา
อิสระและตอบขอซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการแกไข
หรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะได
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 พิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือ
เพิ่มเติมสาระสําคัญ และ / หรือเรียบเรียงการคนควาอิสระ ตามที่คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
เสนอแนะไว เ ป น ลายลั กษณ อักษรทั้ งนี้ใหคณะกรรมการสอบการคน ควาอิส ระกําหนดระยะเวลาที่
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นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการคนควาอิสระตองไมเกิน 45 วันนับจากวันสอบการคนควา
อิสระ
63.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงาน
การคนควาอิสระ ใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระและ/หรือไมสามารถตอบขอ
ซักถามของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถอง
แทถึงสาระของการคนควาอิสระที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1 ครั้ง
63.2 กรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
ของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการ
ลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัดทําการคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มตนขั้นตอนการ
ทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
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
คณะกรรมการสอบการคนควาอิส ระครบถวนทุกคนจํานวน 3 เลมพรอมดว ยแผน บัน ทึกขอมูล การ
คนควา อิสระ และบทคัดยอตามรูป แบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวัน อนุมัติผลประจําภาค
การศึ กษา ในกรณี ที่นั ก ศึ ก ษามี ขอ ผู กพั น ต องมอบรายงานการคน คว าอิส ระใหแ กห นว ยงานใด ให
นักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 65 การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมแผน
บันทึกขอมูลการคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบการคนควาอิสระผาน
บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปน
ระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอน
การทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
ขอ 66 นักศึ กษาที่ ส อบการคน ควาอิส ระแลว แตยังไมสงการคน ควาอิส ระ ฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จ
การศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาใน
ขอ 65
ขอ 67 การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว จึงจะถือวาเปนการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงานการคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผล
การศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่การ
ทําการคนควาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ
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หมวดที่ 10
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ 68 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขครบถวน ดังนี้
68.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑที่
กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
68.2 สอบผ า นความรู ภ าษาต า งประเทศตามเงื่ อ นไข และหลั ก เกณฑ ที่
กําหนดใน ขอ 36
68.3 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนด ตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ดังนี้
1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตอง
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
2) ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน
หลักสูตรโดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ําหวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิช าครบถว นตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย
จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเทา และสอบผาน
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขีย นและหรือปากเปลาใน
สาขาวิชานั้น 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 และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
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การตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิช าครบถว นตามที่กําหนดในหลัก สูตร 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 เสนอวิทยานิพนธและ
สอบผ านการสอบปากเปล าขั้ น สุดทา ยโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จ าก
ภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย และผลงานวิ ทยานิพ นธ จ ะต อ งได รับ การตีพิ ม พ หรื อ อย า งน อ ย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
68.4 สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ / การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่
จั ด พิ มพ ต ามข อกํ า หนดของบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย พรอมแผน บัน ทึก ขอมูล ตามรูป แบบที่บัณฑิต วิทยาลั ย
กําหนด
68.5 กรณี เ รีย นรายวิช า หรือทํากิ จ กรรมวิช าการอื่น เพิ่มเติม โดยไมนั บ
หนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
68.6 ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13
68.7 การปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ขอ 69 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ 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 เป น ผู ไ มอ ยู ร ะหวา งถู ก ลงโทษทางวิ นั ย นั กศึ กษา หรื อระหว า งการ
พิจารณา
ความผิด
69.5 มีความประพฤติเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก ง

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการรับ-จายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2549
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ภาคผนวก จ
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

93

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิ ตศึก ษา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุรี ให้ส อดคล้องกั บ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1 /2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 มีมติให้ออกประกาศไว้ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
1.1 มีผลสอบ TOEFL
1) Paper Based
ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
2) Computer Based
ไม่ต่ากว่า 133 คะแนน หรือ
3) Internet Based
ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน หรือ
1.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน
1.3 มีผลสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
1.4 มีผลสอบ MU-Test (Mahidol University Test) ที่ระดับ 40 คะแนน
1.5 มีผลสอบ RT-TEP เทียบเท่า IELTS ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน และเทียบเท่า
Password ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน
1.6 สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.7 มีผลสอบการสอบของสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่เทียบเท่ากับ
ในข้อ 1.1 หรือ 1.2
2. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ
และระดับปริญญาเอก ต้องผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
2.1 มีผลสอบ TOEFL
1) Paper Based
ไม่ต่ากว่า 480 คะแนน
2) Computer Based
ไม่ต่ากว่า 157 คะแนน
3) Internet Based
ไม่ต่ากว่า 54 คะแนน
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2.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 คะแนน
2.3 มีผลสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ากว่า 480 คะแนน
2.4 มีผลสอบ MU-TEST (Mahidol University Test) ที่ระดับ 45 คะแนน
2.5 มีผลสอบ RT-TEP เทียบเท่า IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 คะแนนและเทียบเท่า
Password ไม่ต่ากว่า 4.5 คะแนน
2.6 สอบผ่ า นวิ ช าภาษาอั ง กฤษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2 รายวิ ช าของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.7 มีผลการสอบของสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่เทียบเท่ากับในข้อ
2.1 หรือ 2.2
3. กรณีที่ มี ผลการสอบนอกเหนือ จากที่ป ระกาศนี้ ให้นั ก ศึ ก ษายื่ น ขอเทีย บความรู้ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก ฉ
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
----------------------------------เพื่อยกระดับ คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และเพื่อเป็นการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ์
บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 2 ประกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก และระดั บ ปริ ญ ญาโท
ทุกหลักสูตร ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บทความ” หมายถึง บทความวิจัยที่ได้จ ากผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อ
ขนาดยาว
“การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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-2“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ทางวิ ช าการที่ มี ก าหนดการตี พิ ม พ์ แ น่ นอนและมี ก ารตี พิ ม พ์ เ ป็ นระยะอย่ า งสม่ าเสมอเป็น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิช า และบทความที่ จ ะได้รั บ การตี พิมพ์ใ นวารสารต้องผ่ านการกลั่ นกรองคุ ณภาพจาก กรรมการ
ภายนอก (Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI), SCOPUS, Science Citation Index (SCI), และ Social
Science Citation Index (SSCI) ส่วนวารสารวิชาการในระดับชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) หรือหากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์
การตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล นอกเหนือจากที่กาหนด ให้ถือตามข้อกาหนดของหลักสูตรนั้น ๆ หรือตาม
ประกาศรายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสาเร็จการศึกษา
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
(International Journal) จานวน 1 ผลงาน หรือวารสารระดับชาติ (National Journal) จานวน
2 ผลงาน และรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference Proceeding) จานวน
1 ผลงาน จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
4.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการที่บทความวิจั ยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
(Conference Proceeding) ที่มีการประเมินจากกรรมการภายนอก (Peer Review) จานวน 1 ผลงาน จึง
จะสาเร็จการศึกษาได้
4.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความ
การค้นคว้าอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นาเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จานวน 1 ผลงาน จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
4.4 สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทาผลงาน ซึ่งมีเงื่อนไขสูงกว่าตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดาเนินการจัดทาผลงานตามข้อกาหนดของผู้ให้การสนับสนุนทุนนั้น ๆ
4.5 หากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ถือตามข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ
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-3ข้อ 5 การดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
5.1 กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมสาเนาหน้าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่ม ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
5.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่ม ดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 6 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการค้นคว้า
อิสระ ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
6.1 กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมสาเนาหน้าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์
ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ที่เผยแพร่
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษา ต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษา
ผู้ทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นชื่อแรก
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุม วิชาการเพื่อใช้ประกอบการ
สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Review Article)
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
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