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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และบัณฑิตวิทยาลัย    

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่หลกัสูตร 
ภาษาไทย:         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
ภาษาอังกฤษ:     Master of Engineering Program in Chemical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ):    Master of Engineering (Chemical Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):     M.Eng. (Chemical Engineering) 

3. วิชาเอก 
   วิศวกรรมเคมี 
4. จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า      36       หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
 - 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยเห็นชอบในการประชุมครัง้ที่ 22/2554 วนัที่ 21 กันยายน 2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2555    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา 
- วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 
- วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 
- นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher) 
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- อาจารยใ์นสถาบันการศึกษาของรฐัหรอืเอกชน 
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ท่ี ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

1 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุง์าม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.Eng.Sc. (Chemical 
Engineering) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

2 นางสาวยุวรัตน์  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

3 นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์ 3-4199-00553-35-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. (Environmental 
Chemistry and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยได้มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมน้ัน มีความจําเป็นที่จะต้องใช้
วิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน วิศวกรรมเคมีเป็นวิศวกรรมศาสตร์อีกสาขาหนึ่งที่มี
บทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้น มหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพสูงจึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดย
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้ออกไปรับใช้สังคมและมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้
การผลิตมหาบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีขึ้น เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จะจบออกไป
ในอนาคตมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
           การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ีจะเน้นในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาการเรียน
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมีที่ดี พร้อมที่จะนําไปใช้งานกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน นอกจากจะมุ่งเน้นในทางทฤษฎีอันเป็นเลิศแล้ว หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ยังมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา
มีความสามารถในทางปฏิบัติที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีอีก
ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมาก อีกทั้งยังมีความสามารถในการทําวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอีกด้วย และด้วยความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ 
ประกอบกับความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จึงเป็นหลักประกันได้ว่ามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษาในระดับสูงต่อไปและอีกจุดมุ่งหมายหน่ึงของ
หลักสูตรปรับปรุงนี้ คือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษา นอกจาก
วิชาการที่เป็นเลิศแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่ดีควรจะมีคุณสมบัติในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลของกิจกรรมต่าง 
ๆที่จัดขึ้นจะส่งผลให้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นผู้มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นําและเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณของ
วิศวกร โดยวิธีการดําเนินการเพื่อให้บรรลุถึงหลักการและเหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงนี้เพื่อ
ผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันนานาประเทศ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่
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มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ได้ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคล่ือนไหวและการ
เปล่ียนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่ ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อันเป็นยุคของสังคม
ฐานความรู้  และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการขับเคล่ือนกลไกด้านการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่
เป้าหมายที่จะสร้างประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต การสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน  การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน ระหว่างเยาวชน ครู นักวิจัย 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพข้ามพรมแดนในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษาอาเซียน (ASEAN EDUCATION FUND) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษา 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรกุทีม่ีศักยภาพสามารถปรับเปล่ียน

ได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะต้องยกระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อเข้าไปเป็นส่วนสําคัญในการ
พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเคมีที่มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน มีความรู้คู่คุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นํารอบรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีวิชาชีพ 
สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการ 
และงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทนันานาประเทศ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นทีย่อมรบัใน
ระดับประเทศและระดับสากล 
    12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับ
แนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหน่ึงของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้ 

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
- บริการวิชาการแก่สังคม 
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

13. ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 
  13.1.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ใน
การพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดําเนินการ 

13.1.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่ 
อย่างไร 

ไม่มี  
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรน้ีมีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย หรือไม่อย่างไร 
 ไม่มี  
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิต
มหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในวิชาการวิศวกรรมเคมี มีทักษะในด้านการผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ทางด้านวิศวกรรมเคมีในการพัฒนาประเทศและในอนาคต มีความสามารถในการทําวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมเคมี และมีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ประกอบ

วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
2. มีความรู้ลึกในวิชาการวิศวกรรมเคมี และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือการวิจัยด้าน

วิศวกรรมเคมี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3. มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด

วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการส่ือสารถ่ายทอด

ความรู้ในทางวิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี และสถานการณ์ 
6. มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย สามารถ

บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการ

สอน 
สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ทํางานบริการวชิาการแกอ่งค์กรภายนอก 

ปริมาณงานบรกิารวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 

  การพัฒนานกัศึกษา 
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาเสนอผลงานวจิัย
ระดับนานาชาต ิ

2. ส่งเสริมนักศึกษาทําวิจัยในต่างประเทศ
3. เชิญผู้ทรงคุณวฒุิมาบรรยายพิเศษ 
4. เพิ่มการรับวารสาร Journal

จํานวนเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ในระดับนานาชาติ 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้น
ของหลักสูตร 

เพิ่มทกัษะในการทํางานของนักศึกษา 1. การพานกัศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
ในโรงงานทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ปรับปรงุวิชาปฏิบัติการเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่
สําคัญ 

ทําการทบทวนเน้ือหาในหลักสูตร ปรับปรงุเนื้อหาในรายวิชาในส่วนสาระ
ใหม่หรือเพิ่มเตมิเนื้อหา 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น          เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย       เดือน ตุลาคม – เดือน กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 

ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
(2) สําหรับผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มี

เกรดเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือมีประสบการณ์การทํางานด้านวิศวกรรมเคมีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) สําหรับผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา  

(4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) และ (3) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
     นักศึกษาบางคนที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยตรง แต่สําเร็จการศึกษา

มาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เทียบเท่า อาจขาดความรู้พื้นฐานในบางรายวิชาของหลักสูตร 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

           นักศึกษาที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม 
ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาเป็นหลัก 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 
ชั้นปีที่ 1 5 10 5 10 5 15 5 15 5 15
ชั้นปีที่ 2 - - 5 10 5 10 5 15 5 15
รวม 5 10 10 20 10 25 10 30 10 30

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 10 5 10 5 15 5 15
2.6 งบประมาณตามแผน 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา 454,410 908,820 1,060,290 1,211,760 1,211,760 

 - งบประมาณแผ่นดิน 238,670 250,604 263,134 276,290 290,105 

รวมรายรับ 693,080 1,159,424 1,323,424 1,488,050 1,501,865 
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ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

 - งบใช้สอย ตอบแทนฯ 346,540 579,712 661,712 744,025 750,932 
 - งบครุภัณฑ์ 207,924 347,827 397,027 446,415 450,559 
 - งบดําเนินการฯ 138,616 231,885 264,685 297,610 300,373 

รวมรายจ่าย 693,080 1,159,424 1,323,424 1,488,050 1,501,865 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตอ่หัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 60,588  บาท 

  2.7  ระบบการศึกษา 
          ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน 
   2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
ลงทะเบียน เรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯ ที่จะปรับปรุงใหม่ 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกติ     

แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลักสูตร          36     หนว่ยกติ 
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร          36     หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกติ 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

           จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 
1) หมวดวิชาบงัคับ 

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกติ) 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกติ) 

2 
- 

 
2 
12 

2) หมวดวิชาเลือก - 6 
3) วิทยานิพนธ ์ 36 18 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นที่นอกเหนือจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี โดยไม่คิดหน่วยกิตและมีระดับคะแนน S หรือตามเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเป็นกรณีไป โดยรายวิชาปรับพื้นฐานประกอบด้วย 4 รายวิชา จํานวน 12 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี้ 
 **197 705 หลักการคํานวณสําหรับวิศวกรเคม ี 3(3-0-6) 

 Principle of Calculation for Chemical Engineers  
 **197 706 อุณหพลศาสตรสํ์าหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 

 Thermodynamics for Chemical Engineers  
 **197 707 กระบวนการนําพา 3(3-0-6) 

 Transport  Processes  
 **197 708 การออกแบบเครื่องปฏิกรณเ์คมี 3(3-0-6) 

 Chemical  Reactor Design  
3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ เปน็รายวิชาหลักทีจ่ําเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาใน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จํานวน 12 หน่วยกิต ดงันี้ 
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 **197 701  วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Computational Methods in Chemical Engineering  

**197 702 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  

**197 703  ปรากฏการณก์ารนําพาขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Transport Phenomena  

**197 704 วิศวกรรมปฏิกริยิาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Chemical Reaction Engineering  

3.1.3.1.2 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) เป็นรายวิชาหลักที่จําเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร 
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 2 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 

**197 891 ระเบียบวิธวีิจัย 1(1-0-2) 
Research Methodology ไม่นับหน่วยกติ

**197 892 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
Seminar in Chemical Engineering  ไม่นับหน่วยกติ

 3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก 
                   เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โดย
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ หรือ 
รายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง  
 **197 711 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics in Chemical Engineering  
 กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์การนําพา  
 **197 721 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Dynamics  
 **197 722 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Heat Transfer  
  *197 723 การถ่ายโอนมวลสารขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Mass Transfer  
 กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุมกระบวนการ                  
 **197 731 กระบวนการแยกขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Separation Processes  
 **197 732 การเลียนแบบกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 

Chemical Process Simulations  
  *197 733 การควบคุมและพลศาสตร์กระบวนการข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Process Dynamics and Control 
 

 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยา 
**197 741 วิทยาศาสตรต์ัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

Catalyst Sciences  
**197 742 เครื่องปฏิกรณเ์คมีแบบหลายวัฏภาค() 3(3-0-6) 

Multiphase Chemical Reactors  
 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง 
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**197 751  วิทยาศาสตรพ์อลิเมอร์ขั้นแนะนาํ 3(3-0-6) 
Introduction to Polymer Sciences  

 **197 752  โครงสร้าง สมบตัิและการตรวจสอบคุณลักษณะของพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
Polymer Structure Property and Characterization  

 **197 753 วัสดุประกอบขัน้แนะนํา 3(3-0-6) 
Introduction to Composite Material  

 กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี 
**197 761 กระบวนการแกส๊ธรรมชาติและกระบวนการกล่ันน้ํามัน 3(3-0-6) 

 Natural Gas Processing and Petroleum Refining Processes  
 **197 762  เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3(3-0-6) 

Petrochemical Technology  
 กลุ่มวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดลอ้ม 
 **197 771 พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

Energy Environmental and Economics  
 **197 772 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

Design of Thermal Systems  
 **197 773 การเปล่ียนชวีมวลเพื่อพลังงาน 3(3-0-6) 

Biomass Conversion for Energy  
  *197 775 การป้องกันมลภาวะในกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 

Pollution Prevention in Chemical Processes  
*197 776 ชีวมวลสําหรับพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

Biomass for Renewable Energy and Fuel  
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
   *197 781 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

 Biochemical Engineering  
 กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 
 **197 894 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Special Problems in Chemical Engineering  
 **197 895 เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Nanotechnology 

 
 

 **197 896 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมชวีเคมี 3(3-0-6) 
 Special Problems in Biochemical Engineering  

3.1.3.3  วทิยานิพนธ์                  
 **197 898    วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 

Thesis  
 **197 899    วิทยานิพนธ ์ 18 หน่วยกติ 
 Thesis  
   
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
   197 xxx  หมายถงึ รหัสของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

  ตัวเลขตวัที ่ 4 หมายถงึ ระดับของวิชา ซึ่งจําแนกดงันี ้
       เลข 7-8 หมายถงึ วิชาระดับปรญิญาโท 
       เลข 9 หมายถงึ วิชาระดับปรญิญาเอก 
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   ตัวเลขตวัที ่ 5 หมายถงึ หมวดวิชาหรือสาขาวิชา ซึ่งจําแนกดังนี ้
       เลข 0 หมายถงึ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
      เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการ 
       เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์การนําพา              
      เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวิชาการออกแบบและการควบคุมกระบวนการ 
       เลข 4 หมายถงึ กลุ่มวิชาวิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิรยิา 
       เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง 
      เลข 6 หมายถงึ กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี 
       เลข 7 หมายถงึ กลุ่มชีวเคมีและส่ิงแวดล้อม 
       เลข 8 หมายถงึ กลุ่มวิชาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
       เลข 9 หมายถงึ กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี และหมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
   ตัวเลขตวัที่  6 หมายถงึ ลําดับที่ของวิชาในแต่ละหมวดวชิาหรือสาขาวิชา 

          สําหรับ XXX XXX  หมายถึง รายวิชาอื่นๆ โดยอาจเป็นวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ใช้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
*   หมายถึง  รายวิชาใหม่ 
**  หมายถึง  รายวิชาเปล่ียนแปลง  

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
แผน ก  

แบบ ก 1 
แผน ก  

แบบ ก 2 
197 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 

Computational Methods in Chemical Engineering 
- 3(3-0-6) 

197 702 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 
Advanced Chemical Engineering Thermodynamics 

- 3(3-0-6) 

197 xxx วิชาเลือก  
Elective  

- 3(3-0-6) 

197 891 ระเบียบวิธวีิจัย 
Research Methodology 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกติ 

- 

197 898 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9 - 

ลงทะเบยีนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 9 9 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
แผน ก  แผน ก  
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แบบ ก 1 แบบ ก 2 
197 703 ปรากฏการณ์นาํพาขั้นสูง 

Advanced Transport Phenomena 
- 3(3-0-6) 

197 704 วิศวกรรมปฏิกริยิาเคมีขั้นสูง 
Advanced Chemical Reaction Engineering 

- 3(3-0-6) 

197 xxx วิชาเลือก 
Elective  

- 3(3-0-6) 

197 891 ระเบียบวิธวีิจัย 
Research Methodology 

- 1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกติ 

197 898 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9 - 

ลงทะเบยีนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 

 
 
 

18 18 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
แผน ก  

แบบ ก 1 
แผน ก   

แบบ ก 2 
197 892 สัมมนาวิทยานพินธ์ทางวิศวกรรมเคม ี

Seminar in Chemical Engineering  
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกติ 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกติ 
197 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9 - 

197 899 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9 

ลงทะเบยีนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 27 27 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จํานวนหน่วยกติ 
แผน ก 

 แบบ ก 1 
แผน ก  

 แบบ ก 2 
197 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9 - 

197 899 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9 

ลงทะเบยีนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 

 
36 36 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
**197 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Computational Methods in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
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      การประยุกต์ใช้วิธีผลต่างอันตะ และการประมาณเชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
ปรากฏการณ์การนําพา อุณหพลศาสตร์และการไหลของสองวัฏภาค การหาคําตอบแบบลอง
ผิดลองถูกของ สมการพีชคณิต  ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่ไม่เป็นเส้นตรง และปัญหา
ขอบเขตของสมการอนุพันธ์แบบธรรมดา  การเขียนสูตรและการหาคําตอบเชิงตัวเลขของ
สมการอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลิก อิลิปติก และไฮเปอร์โบลิก ลักษณะเฉพาะ การหาสูตร 
และการหาคําตอบเชิงตัวเลขของสมการอินทิกรัล  
 Application of finite difference and approximate analytical methods to 
problems in transport phenomena, thermodynamics and two-phase flow 
problems, iterative solution of algebraic equation, non-linear initial and   

 

 boundary value problems for ordinary differential equations, formulation and 
numerical solution of parabolic elliptic and hyperbolic partial differential  
equation, characteristics formulation and numerical solution of integral 
equation. 
 

 

**197 702 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        การทําดุลพลังงาน การทําดุลเอนโทรปี สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลวัฏภาค 

สมดุลวัฏภาคกรณีก๊าซและของเหลวไม่ใช่อุดมคติ สมดุลปฏิกิริยาเคมี 
      Energy balance, entropy balance, thermodynamics properties, phase 
equilibrium, phase equilibrium for nonideal gas and liquid, chemical reaction 
equilibrium. 
 

 

**197 703 ปรากฏการณก์ารนําพาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Transport Phenomena  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        การนําพาโมเมนตัม การนําพาพลังงาน การนําพามวล การวิเคราะห์การนําพาแบบ

โมเลกุล และแบบการพาของโมเมนตัม  ความร้อนและมวล ในการไหลแบบราบเรียบ และ
แบบป่ันป่วน การหาคําตอบเชิงวิเคราะห์ที่สภาวะคงตัว และไม่คงตัว การนําพาพลังงานมวล
และโมเมนตัมพร้อมกัน 
       Momentum transport, energy transport, mass transport, analysis of 
molecular and convective transport of momentum, heat and mass in laminar 
and turbulent flow, analytical solutions to steady state and transient conditions, 
simultaneous energy, mass and momentum transport. 
 

 

**197 704 วิศวกรรมปฏิกริยิาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่ การปฏิบัติการของเครื่องปฏิกรณ์

แบบถังกวนที่สภาวะไม่คงตัว การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่ที่สภาวะคงตัว 
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่ที่สภาวะไม่คงตัว แบบจําลองเครื่องปฏิกรณ์
แบบไม่อุดมคติ  
 Isothermal reactor design, unsteady - state operation of stirred 
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reactors, steady - state nonisothermal reactor design, unsteady-state 
nonisothermal reactor design, models for nonideal reactors. 

**197 705 หลักการคํานวณสําหรับวิศวกรเคม ี 3(3-0-6) 
 Principle of Calculation for Chemical Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        การคํานวณทางวิศวกรรมเคมีขั้นแนะนํา การเปล่ียนหน่วยและมิติ กระบวนการ

และตัวแปรกระบวนการ มูลฐานดุลมวล ระบบเฟสเดียวระบบหลายวัฏภาค ดุลพลังงาน  ดุล
พลังงานสําหรับกระบวนการที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมี ดุลพลังงานสําหรับกระบวนการที่มีปฏิกิริยา  
 Introduction to chemical engineering calculations, conversion of unit 
and dimension, process and process variables, fundamental of material 
balance, single system, multiphase system, energy balance, energy balance on 
nonreactive process, energy balance on reactive process. 
 

 

**197 706 อุณหพลศาสตรสํ์าหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) 
 Thermodynamics for Chemical Engineers  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         กฎข้อที่หนึ่งและแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ สมบัติเชิงปริมาตรของของไหล

บริสุทธิ์ผลของความร้อน กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของ
ไหล อุณหพลศาสตร์ของกระบวนการไหล       
  The first law and basic concepts of thermodynamics, volumetric 
properties of pure fluid, heat effects, the second law of thermodynamics, 
thermodynamic properties of fluid, thermodynamics of flow processes. 
 

 

**197 707 กระบวนการนําพา 3(3-0-6) 
 Transport Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  กลศาสตร์ของไหลขั้นแนะนํา สถิตศาสตร์ของของไหล กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล

ศาสตร์ สมการของเบอร์นูล่ี ความเสียดทานของของไหลในสภาวะคงท่ี การไหลแบบหน่ึงมิติ 
ดุลโมเมนตัม การถ่ายโอนความร้อนขั้นแนะนํา การนําความร้อนแบบสภาวะคงที่ในมิติเดียว 
และหลายมิติ หลักการของการพาความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์และจากการปฏิบัติสําหรับ
การถ่ายโอนความร้อน และการพาแบบบังคับ ระบบการพาตามธรรมชาติ การแผ่รังสี หลัก
มูลของการถ่ายโอนมวลสาร การแพร่ของโมเลกุลที่สภาวะคงที่ การถ่ายโอนมวลแบบการพา
การถ่ายโอนมวลที่ส่วนต่อประสาน สหสัมพันธ์ของการถ่ายโอนมวลแบบการพา 
  Introduction to fluid mechanics, fluid statics, the first law of 
thermodynamics, Bernoulli’s equation, fluid friction in steady, one-dimensional 
flow, momentum balance, introduction to heat transfer, steady state 
conduction-one dimension and multiple dimensions, principles of convection, 
empirical and practical relations for forced-convection heat transfer, natural  

 

 convection  systems,  radiation,  fundamental  of  mass  transfer,  steady   
state molecular diffusion, convective mass transfer, interface mass transfer, 
convective mass transfer correlations. 
 
 

 

**197 708 การออกแบบเครื่องปฏิกรณเ์คมี 3(3-0-6) 
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 Chemical Reactor Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         แนวคิดทั่วไปของจลน์พลศาสตร์เคมี ดุลโมล การเปล่ียน และการหาขนาดของ

เครื่องปฏิกรณ์ กฎอัตราเร็ว และมวลสารสัมพันธ์ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิ
คงที่ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเร็ว การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สําหรับเครื่องปฏิกรณ์
แบบแก๊ส-ของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่ 
       General concepts of chemical kinetic, mole balances, conversion and 
reactor sizing, rate laws and stoichiometry, isothermal reactor design, 
collection and analysis of rate data, design of reactors for gas-solid reactor, 
non-isothermal reactor design. 
 

 

**197 711 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีขั้นแนะนํา เทคนิคการหาคําตอบของสมการเชิง

อนุพันธ์แบบธรรมดา แบบจําลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การหา
คําตอบเชิงอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา ระบบของสมการเชิงเส้นและการ
ปรับปรุงข้อมูลทางวิศวกรรมเคมี  
 Introduction to chemical engineering problem solving, solution 
technique ordinary differential equation, mathematic modeling of chemical 
engineering processes, solution by series of ordinary differential equation, 
systems of linear algebraic equations and treatment of chemical engineering 
data. 
 

 

**197 721 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Fluid Dynamics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 707  
   กลไก อัตราและสัมประสิทธิ์ของการนําพาโมเมนตัม ความสัมพันธ์ของพลศาสตร์

และการจําแนกประเภทของระบบการไหล การถ่ายโอนโมเมนตัมของการไหลในตัวกลางพรุน 
หรือเบดบรรจุ ธรรมชาติของการไหลในระบบที่มีสองวัฏภาค การไหลในระบบที่มีหลายวัฏ
ภาค การไหลที่มีการเปล่ียนแปลงวัฏภาค ความสัมพันธ์และแบบจําลองแบบประสบการณ์ 
สําหรับการไหลที่มีสองวัฏภาค การไหลแบบวงแหวน การไหลแบบแท่ง การไหลแบบมีฟอง 

 

 หลักมูลวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมของของไหลเหนือวิกฤตและการประยุกต์ กลศาสตร์ของ 
ไหลของพอลิเมอร์ การคํานวณพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับกระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมี 

Momentum transport mechanisms, rates and coefficients, relevance of 
fluid dynamics and classification of fluid flow systems, momentum  transfer 
for fluid flow in porous media or packed beds, nature of two-phase, multi-
phase flows, flow with phase changes, correlations and empirical models for 
two -phase flow, annular flow, slug flow, bubble flow, fundamentals and 
applications of supercritical fluid engineering science, fluid mechanics of 
polymers, computational fluid dynamics for chemical industry processes. 

 

 

**197 722 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 
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 Advanced Heat Transfer  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 707  
        วิธีแก้ปัญหาเชิงคํานวณและเชิงตัวเลข เพื่อหาคําตอบของการนํา การพา และการ

แผ่รังสีความร้อนแบบสภาวะคงที่และไม่คงที่ การพาความร้อนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ 
ในกระแสการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน พฤติกรรมการเดือด และการกล่ันตัว 
  Analytical and numerical methods of  solution to steady state and 
transient conductive convective and radioactive heat transfer problems, 
forced and free convection of heat in laminar and turbulent flows, boiling and 
condensation phenomena 
 

 

*197 723 การถ่ายโอนมวลสารขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Mass Transfer  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 707  
   ทบทวนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนมวล เช่น ทฤษฎีฟิล์ม ทฤษฎีเพเน

เตรช่ันและแบบจําลองการถ่ายโอนมวลสารอื่นๆ ผลของการแพร่ภายนอกต่อปฏิกิริยา  
วิวิธพันธุ์ความต้านทานภายนอกต่อการถา่ยโอนมวล การแพร่ของก๊าซและการเกิดปฏิกิริยาใน
ของแข็งพรุน การใช้แนวคิดขั้นตอนสมดุลกับปฏิบัติการที่มีการถ่ายโอนมวล โดยเฉพาะกับ
ระบบที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดและระบบที่อุณหภูมิไม่คงที่ วิธีการคํานวณรวมทั้งการ
คํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์  
  General review of mass transfer theories: film theory, penetration theory and 
other mass transfer models, external diffusion effects on heterogeneous reactions, 
external resistance to mass transfer, diffusion of gases and reactions in porous solids, 
equilibrium stage concepts applied to mass transfer operations, emphasizing 
multicomponent and non-isothermal systems, calculation methods including 
computational methods and their applications. 

 

**197 731 กระบวนการแยกขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Separation Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ทบทวนหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสมดุลวัฏภาค การถ่ายโอนมวลสาร การแยกสารที่

มีวัฏภาคต่างกัน กระบวนการแยกสารแบบต่างๆ เช่น การกล่ัน การดูดซับ การดูดซึมและการ
คาย การสกัด การแยกด้วยเมมเบรน ฯลฯ การเลือกกระบวนการแยกสารที่เหมาะสม 
 Review of general principles, phase equilibrium, mass transfer, 
separation of defined phase materials, separation processes: distillation, 
adsorption, absorption and desorption, extraction, membrane separations, 
etc., selection of a proper separation process 
 

 

**197 732 การเลียนแบบกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 
 Chemical Process Simulations  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี  
        การกําหนดโจทย์ดุลมวลและพลังงานโดยประยุกต์แผ่นตารางทําการ การวิเคราะห์

ทางสถิติโดยประยุกต์ใช้แผ่นตารางทําการ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ทาง
คณิตศาสตร์โปรแกรมกึ่งสําเร็จรูป โดยการคํานวณใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีให้ใช้ฟรีบน
อินเตอร์เน็ต การจําลองกระบวนการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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       Formulating material and energy balance problems by a spreadsheet 
application, statistical analysis by a spreadsheet application, solving 
mathematical problems by mathematical applications, free software available 
on the internet (online calculations), process simulations by computer 
software. 
 

*197 733 การควบคุมและพลศาสตร์กระบวนการขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Process Dynamics and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ทบทวนการใช้คณิตศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์ระบบควบคุม ระบบพลวัตรอันดับที่

หนึ่งและอันดับที่สูงขึ้นไป เทคนิคการควบคุมขั้นสูง เช่น การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าและ
การควบคุมอัตราส่วน เป็นต้น กลวิธีของการควบคุมขั้นสูง  การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบควบคุมขั้นสูง กระบวนการที่มีหลายตัวแปร การวิเคราะห์กระบวนการที่มีหลายตัวแปร 
การออกแบบเครื่องควบคุมสําหรับกระบวนการเชิงซ้อน  
 Review of mathematical tools for control system analysis, first-order 
and higher-order dynamic systems, advanced control techniques: feed forward 
and ratio control, etc.  advanced control strategies, analysis and design of 
advanced control systems, multivariable processes, analysis of multivariable 
systems,  design of controllers for multiple processes. 

 

**197 741 วิทยาศาสตรต์ัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 
 Catalyst Sciences  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         การเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์และการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์เบื้องต้น ชนิดของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาการผลิตและทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราเร็วและสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยา 
พื้นฐานสําหรับการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตัวรองรับ การใช้จลนพลศาสตร์ช่วยการ
ออกแบบวงจรการเร่งปฏิกิริยา แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการออกแบบตัวเร่ง
ปฏิกิริยา การเส่ือมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การเก็บรักษาและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาใน
โรงงานปิโตรเคมี 
        Principles of homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis, 
types of catalyst, catalyst manufacture and catalyst testing, rate and 
performance of catalysts, basis for the design of supported catalysts, kinetics-
assisted design of catalytic cycles, mathematical models in catalytic design, 
catalyst deactivation, handling and selection of catalysts in petrochemical 
plants. 
 

 

**197 742 เครื่องปฏิกรณเ์คมีแบบหลายวัฏภาค 3(3-0-6) 
 Multiphase Chemical Reactors  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 707 และ 197 708  
 การถ่ายโอนมวลสารพร้อมกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในระบบแก๊ส-ของแข็ง แก๊ส-

ของเหลว และแก๊ส-ของเหลว-ของแข็ง การวิเคราะห์รูปแบบการสัมผัสระหว่างวัฏภาค ผล
ของการถ่ายโอนมวลสารและความร้อนที่มีต่อเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฏภาค ซึ่งรวมถึง 
เครื่องปฏิกรณ์แบบสารละลายข้น แบบทริกเกิ้ลเบด และแบบฟลูอิไดซ์เบด  

Mass transfer with simultaneous chemical reaction in gas-solid, gas-
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liquid and gas-liquid-solid systems, analysis of contacting patterns and mass 
and heat effects in multiphase chemical reactors,  including slurry-type 
reactors, trickle beds and fluidized beds. 

 
**197 751 วิทยาศาสตรพ์อลิเมอร์ขั้นแนะนาํ 3(3-0-6) 
 Introduction to Polymer Sciences  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แหล่งจ่ายวัตถุดิบและราคา อุตสาหกรรมพลาสติกการใช้ประโยชน์ของพลาสติกใน

สังคมสมัยใหม่ วัสดุพอลิเมอร์ โครงสร้างจุลภาคในพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกล สมบัติทางเคมีและ
สมบัติกายภาพ วัสดุเทอร์โมพลาสติก วัสดุเทอร์โทเซทกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก พอลิเมอร์
เชิงประกอบ  
 

 

 Raw material supply and pricing, plastic industry, uses of plastic in 
modern society, polymeric materials, micro structure in polymers, mechanical 
properties chemical and physical properties, thermoplastic materials, thermo 
set materials, plastic forming process, polymer composite. 

 

 

**197 752 โครงสร้าง สมบตัิและการตรวจสอบคุณลักษณะของพอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
 Polymer Structure Property and Characterization  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  ฟิสิกส์พื้นฐานของพอลิเมอร์ โครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ในภาวะของแข็ง อสัณ

ฐาน และผลึก พฤติกรรมวิสโคอีลาสติก สมบัติที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ WLF 
กับปริมาตรอิสระ การเปล่ียนสถานะคล้ายแก้ว ความสัมพันธ์เชิงสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ 
ผลึก ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ 
ของพอลิเมอร์ เช่นสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล และสัณฐานวิทยา 
        Basic physics of polymer, polymer molecular structure of solid, 
amorphous and crystal, viscoelastic behaviors time-temperature dependent 
properties, WLF relation free  volume, glass transition, morphologies 
relationship of crystalline polymers, relationship of structure and polymer 
properties,  characterization e.g. mechanical properties, thermal properties, 
flow properties and morphology. 
 
 

 

**197 753 วัสดุประกอบขัน้แนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Composite Material  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         องค์ประกอบของวัสดุประกอบ การจําแนกประเภทของวัสดุประกอบ วัตถุดิบและการ

เลือกวัตถุดิบ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุประกอบ วิธีการผลิตวัสดุ ประกอบ 
ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อความทนทานของวัสดุประกอบ การประยุกต์วัสดุประกอบ 
 Composition of composite material, classification of composite 
material, raw material and material selection, physical and mechanical 
properties of composite material, processing methods of composite material, 
environmental effects on durability of composite, application of composite 
material. 
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**197 761 กระบวนการแกส๊ธรรมชาติและกระบวนการกล่ันน้ํามัน 3(3-0-6) 
 Natural Gas Processing and Petroleum Refining Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  แผนภูมิสายงานรวมของโรงแยกแก๊สธรรมชาติและโรงกล่ันน้ํามัน ประเภทโรงกล่ัน

น้ํามันอย่างง่ายและแบบเชิงซ้อน  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ
และกระบวนการกลั่นน้ํามัน  การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา การจัดเรียงตัวใหม่ด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา การเปล่ียนไอโซเมอร์ ไฮโดรฟอร์มมิ่ง อัลคิเลชั่น เป็นต้น  กระบวนการสนับสนุน
อื่นๆ เช่น การผลิตก๊าซไฮโดรเจน หน่วยผลิตก๊าซ การกําจัดก๊าซกรด เป็นต้น  กระบวนการ
แยกสาร 

Overall refinery flow, natural gas separation and refinery plants: type 
of simple and complex refineries, refinery products and feed stocks, natural 
gas separation and petroleum refining processes: catalytic cracking, catalytic 
reforming, isomerization, hydro forming, alkylation, etc., supporting processes: 
hydrogen manufacture, gas processing unit, acid gas removal, etc., separation 
processes. 

  

 

**197 762 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 Petrochemical Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและสารเคมีที่ได้จากปิโตรเลียม โดยเน้นที่การ

อนุพันธ์ของแก๊สสังเคราะห์และสารหลักไฮโดรคาร์บอน การสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนและ
อนุพันธ์จากไฮโดรเจน แหล่งกําเนิดและการปรับสภาพโอลีฟินส์และสารอะโรมาติกส์ อะเซติ
ลีน โมโนเมอร์สําหรับอีลาสโตเมอร์ เป็นต้น เอธิลีน และโพรพิลีนออกไซด์  อนุพันธ์ของกรด
แอซีติก  แอลกอฮอล์  ฟีนอล อะซีโตน เมธิลเอธิลคีโตน การสังเคราะห์มอนอเมอร์และพอลิ
เมอร์ของไวนิลคลอไรด์ เอไมด์และเอสเตอร์  
 Manufacturing processes of petrochemical products and petroleum-based 
chemicals, emphasis, synthesis gas derivatives and major hydrocarbons, hydrogen 
synthesis gas and their derivatives, source and treatment of olefinic and aromatic, 
acetylene monomers for elastomers, etc. ,  ethylene and propylene oxides, acetic 
acid derivatives, alcohols, phenols, acetone, methyl ethyl ketone, monomers and 
polymers synthesis of vinyl chloride, amides and esters. 
 

 

**197 771 พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Energy Environmental and Economics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
   ทบทวนแนวความคิดพื้นฐานสําหรับเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม เช่นข้อกําหนดใน

การออกแบบทั่วไป  การประเมินต้นทุนดําเนินการและต้นทุนรวม  การเลือกวัสดุและวิธีการ 
 

 ผลิต กลวิธีของการออกแบบและการออกแบบกระบวนการอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์เชิง  
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สถิติในการออกแบบ การประยุกต์เศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน เช่น แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา 
การประเมินค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบและมูลค่าของการถ่ายโอนความร้อน การถ่าย
โอนมวลสาร และอุปกรณ์เครื่องปฏิกรณ์ รวมถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

Review of basic engineering economics concepts: general design 
regulations, operating and capital cost estimation, materials and fabrication 
selection, optimum  designs and processing design strategies, statistical 
analysis in design, etc. , applications of engineering economics to solve 
problems of competitive industries: economics aspects of catalytic processes,  
economics evaluation, designs and costs of heat transfer, mass transfer and 
reactor equipments including environment factors. 
 

**197 772 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
 Design of Thermal Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         การประเมินผลและการวางแผนการทําโครงการทางวิศวกรรมศาสตร์ขั้นแนะนํา 

การออกแบบระบบทางความร้อนที่ทํางานได้ การประเมินเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน การหา
สมการที่เหมาะสมแทนข้อมูล แบบจําลองระบบของอุปกรณ์ทางความร้อน การจําลองระบบ 
การหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบความร้อน และวิธีการคํานวณ 
  Introduction to evaluation and planning an engineering undertaking, 
design of workable thermal systems, economics for investments, equation 
fitting, modeling thermal equipment, system simulation, thermal optimization 
and calculation methods. 
 

 

**197 773 การเปล่ียนชวีมวลเพื่อพลังงาน   3(3-0-6) 
 Biomass Conversion for Energy  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        การใช้พลังงาน การเก็บกักพลังงาน การลดลงของพลังงาน ปัญหาเกี่ยวกับด้านส่ิงแวดล้อม 

ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงาน แนวคิดและตลาด การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ เครื่องย่อยสลายเพื่อให้
ได้ก๊าซชีวมวล กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ การหมัก การไพโรไลซีส 
การผลิตแก๊สด้วยความร้อนจากชีวมวล (แก๊สซิฟิเคชัน) การเผาไหม้ในหอฟลูอิไดซ์ 
 Energy consumption, reserves, depletion, environmental issues. Biomass as an 
energy resource: concept and markets. Anaerobic digestion, biogas digesters, alcohol 
production, fermentation, pyrolysis, gasification technology, fluidized combustion. 
 

 

*197 775 การป้องกันมลภาวะในกระบวนการเคม ี 3(3-0-6) 
 Pollution Prevention in Chemical Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        การป้องกันมลภาวะด้วยการเลือกวัสดุสําหรับหน่วยปฏิบัติการ การป้องกัน

มลภาวะสําหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมี การป้องกันมลภาวะสําหรับเครื่องแยกสาร การป้องกัน
มลภาวะสําหรับถังเก็บสาร การวิเคราะห์สําหรับการป้องกันมลภาวะ กรณีศึกษา  

 

 Pollution prevention in material selection for unit operations, 
pollution prevention for chemical reactors, pollution prevention for separation 
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devices, pollution prevention in storage tank, flow sheet  analysis for pollution 
prevention, case studies. 

 
*197 776 ชีวมวลสําหรับพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 
 Biomass for Renewable Energy and Fuel  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
  แนะนําพื้นฐานของการใช้พลังงานทดแทน  เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเปล่ียน

พลังงานชีวมวล  เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล ชีวมวลในเชิงพาณิชย์และพลังงานก๊าซ
ชีวภาพ โอกาสของการตลาดและเศรษฐกิจของชีวมวลที่เป็นแหล่งพลังงาน และ ผลกระทบ
ของการใช้พลังงานต่อส่ิงแวดล้อม 

 Introduction of the fundamentals of renewable energy, appropriate 
technology, biomass conversion technologies, commercial biomass and biogas 
energy, prospect of market and economic of biomass as an energy resource 
and the environmental impact. 

 

 

*197 781 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แนะนําเข้าสู่วิศวกรรมชีวเคมี ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานของส่ิงมีชีวิต 

การนําเอนไซม์มาใช้ในกระบวนการทางเคมีชีวภาพ จลนพลศาสตร์การเจริญเติบโตของเซลล์
สําหรับผลผลิตทางชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์เฉพาะสําหรับกระบวนการทางชีวภาพ 
การทําให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายของกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ 
นําเสนอรายงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 

Introduction to biochemical engineering, microbial diversity, energy of 
life, enzymes kinetics utilized in biochemical process, cell kinetics for bio-
production, bioreactor design for specific bioprocesses, purification in 
downstream processing for biotechnology,  the present study has been 
assigned. 

 

**197 891 ระเบียบวิธวีิจัย 1(1-0-2) 
 Research Methodology ไม่นับหน่วยกติ
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
  หลักการ การออกแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ การเลือกสรรหัวข้อเรื่องค้นหาทบทวนวรรณกรรม การอ่าน
รายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ การนําเสนอ และมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ความก้าวหน้าของการวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 

 

  Principles, research design and research methodology in science 
research, presentations of various research outcome. Selection of topics, 
literature  research and review, reading scientific reports with critical appraisal, 
presentation and participation in discussion on research progress in chemical 
engineering. 
 

 

**197 892 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
 Seminar in Chemical Engineering  ไม่นับหน่วยกติ



                                                                                                       มคอ.2 

- 20 - 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 891  
        วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตใน

การอ่านทําความเข้าใจ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดให้มีการเสนอผลงานซ่ึง
อาจจะได้จากการอ่านวิเคราะห์บทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจัยของ
ตนเองภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้ฟังในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล  
 This is the first in the series of required courses which must be taken 
consecutively by master students. The purpose of the course is to develop 
the students' ability in reading, understanding and presenting the technical 
papers, the student must be assigned to have a presentation of research 
papers or his/her research under the supervision of advisor to an audience 
and committee in a seminar.   
 

 

**197 894 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Special Problems in Chemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
        วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาปัญหาพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งควรแก่การสนใจ

ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน 
       Subject covers special and specific problems in chemical engineering 
which should be interested, depending on development  of technology. 
 
 

 

**197 895 เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีนาโน  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Nanotechnology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
         วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาปัญหาพิเศษเฉพาะทางเทคโนโลยีนาโน ซึ่งควรแก่การสนใจ

ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน 
        Subject covers special and specific problems in nanotechnology which 
should be interested, depending on development of technology. 
 

 

**197 896 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมชวีเคมี 3(3-0-6) 
 Special Problems in Biochemical Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  การนําหลักการวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางชีวเคมี เช่น 

กระบวนการหมัก การใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง โดยเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ ยา 
เชื้อเพลิง และการบําบัดของเสีย ครอบคลุมถึงเนื้อหาปัญหาพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมชีวเคมี 
ซึ่งควรแก่การสนใจตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน  
 Application of chemical engineering in bioprocess, fermentation, enzyme 
utilization in food, chemicals, pharmaceutical industries, fuel and waste treatment, 
subject covers special and specific problems in biochemical engineering which 
should be interested, depending on development of technology. 
 

 

**197 898 วิทยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกติ 
 Thesis  
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 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
  สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วิชานี้นักศึกษาต้องทํางานวิจัยภายใต้คําแนะนํา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยเน้นในหัวข้อที่มีแนวความคิดใหม่สามารถนําไปใช้ 
ประโยชน์และขยายวิทยาการทางด้านวิศวกรรมเคมี  
 This course provides an opportunity for a student to do research 
under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize the 
originality and aim toward new and useful results in chemical engineering. 
 

 

**197 899 วิทยานิพนธ ์   18 หนว่ยกติ 
 Thesis  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วิชานี้นักศึกษาต้องทํางานวิจัยภายใต้คําแนะนํา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยเน้นในหัวข้อที่มีแนวความคิดใหม่สามารถนําไปใช้ 
ประโยชน์และขยายวิทยาการทางด้านวิศวกรรมเคมี 

 

   This course provides an opportunity for a student to do research 
under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize the 
originality and aim toward new and useful results in chemical engineering. 
 

 

3.2 ชื่อเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ที ่ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุง์าม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.Eng.Sc. (Chemical Engineering)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

2 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์ 3-3499-00871-59-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Eng. (Environmental 
Chemistry and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

3 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ ์ 3-4099-00970-79-0 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Chemical and Process 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  

4 นางสาวยุวรัตน์  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

5 นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์ 3-4199-00553-35-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Eng. (Environmental 
Chemistry and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

            

    3.2.2  อาจารย์ประจํา 
ที ่ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ
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1 นางกันยรัตน์  โหละสุต 3-4099-00019-55-6 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

2 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุง์าม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.Eng.Sc. (Chemical Engineering)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกีย่วกบัประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนอาจารย์ประจําหลักสูตร (เอกสารแนบ 2)
ที ่ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

3 นายกิติโรจน์  หวันตาหลา 3-9105-00279-69-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

4 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ ์ 3-4099-00970-79-0 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Chemical and Process 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  

5 นายชัยภัทร เครือหงส์ 3-9001-00102-07-3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Eng. (Metallurgy and Ceramics 
Science) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

6 นายประสงค์  วงศ์วิชา 4-1006-00048-92-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Energy Technology) 
M.E. (Energy Technology) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

7 นางสาวยุวรัตน์  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

8 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์ 3-3499-00871-59-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Eng. (Environmental 
Chemistry and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

9 นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 3-3612-00230-49-5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (พลังงานและวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

10 นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์ 3-4199-00553-35-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.Eng. (Environmental 
Chemistry and Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

11 นายทินกร  คําแสน 3-4017-00301-29-3 อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.E. (System Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
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12 นายอธิป  เหลืองไพโรจน์ 3-1001-01033-88-9 อาจารย ์ Ph.D. (Chemical Engineering) 
M.Sc. (Chemical Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
   

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
                     ภาควิชาฯ จะทําการเชิญอาจารย์พเิศษมาสอนตามความจําเป็น 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไม่ม ี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ์

5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
            การทําวิทยานิพนธ์  คือการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ  พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านส่ือทางวิชาการหรือ
วิชาชีพต่าง ๆ  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 5.2.2  ด้านความรู ้
5.2.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
5.2.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.2.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 ช่วงเวลา 
5.3.1  แผน ก แบบ ก 1 เริ่มทําวทิยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 1 
5.3.2  แผน ก แบบ ก 2 เริ่มทําวทิยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จํานวนหน่วยกติ 
5.4.1  แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  36  หนว่ยกติ 
5.4.2  แผน ก แบบ ก 2 วทิยานิพนธ์  18  หนว่ยกิต

5.5  การเตรียมการ 
             กําหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดคาบเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา และกําหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการทําวิทยานิพนธ์ โดยการสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  การศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก่อน  การนําเสนอหัวข้อ และการนําเสนอโครงร่าง 
      5.6  กระบวนการประเมินผล 
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ทกุ
ข้อ หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมการดําเนินการ 

เป็นนักบรหิารหรือนักวิจัยวิศวกรรมเคม ี ฝึกฝนให้เป็นนักบริหารหรือนักวิจัยในอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจประเภทต่าง ๆ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
อุตสาหกรรม หรือจัดเข้าเยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยในภาควิชา เพื่อให้เกิดการประยุกต์การใช้
งานวิจัยในการปฏิบัติจริง 



                                                                                                       มคอ.2 

- 24 - 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นําหรือมีส่วน

ริเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตาม
กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา และสามารถนํามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซ้ึง โดยการพัฒนาความรู้
ใหม่ ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ  

(3) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝึกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และ พัฒนา
ความรู้หรือแนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุป
ที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสําคัญ  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การ

ทําวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุป

ที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสําคัญ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 

การศึกษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้ง
หรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานระดับสูงได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทํางานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

2.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวชิาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมใหท้ํางานกลุ่ม 
(2)  ประเมินผลการเรยีนรายวิชาสัมมนา การทาํวิจัย วทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได้ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

เอกสารแนบ 1 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี 
เพื่อนําผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับ
รายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเน้ือหา
ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 
54.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

3.2  แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการทําวิทยานิพนธ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย  2  บทความ  โดย  ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากสากล อย่างน้อย 2 บทความ  

3.3 แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการทําวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 บทความ โดย 
 

3.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับจากสากล อย่างน้อย 1 บทความ  หรือ  

3.3.2 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index (TCI) อย่างน้อย 1 บทความ  

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
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1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เล้ียงทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใต้คําแนะนําของอาจารย์พี่เล้ียง หรือประธาน
หลักสูตร 
 1.5  การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจําทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสใหม้ีการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรยีนการสอนทีส่ามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องทํา

หน้าที่ดังน้ี 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่

สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และกํากับ

ติดตามให้การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
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1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1.8  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก

คณะ  โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตําราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให้บริการ

ดังนี้ 
         2.2.1.1 หนังสือ 

            ภาษาไทย     จํานวน       2,195      รายการ 
            ภาษาต่างประเทศ    จํานวน       1,487      รายการ 

         2.2.1.2 วารสาร 
             ภาษาไทย     จํานวน           27       รายการ 

                                   ภาษาต่างประเทศ              จํานวน           30       รายการ 
                    ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Reference Databases) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดฉบับเต็มของ
วารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) 

1. Sprinkerlink 
2. H.W. Wilson on Web 
3. Science Direct 
4. Scopus 
5. Sci Finder Scholar on Web 
6. JCR-Journal Citation Report 
7. Academic Seach Elites 
8. Annual Review 
9. ACS Publication 
10. AIP 
11. CHE pdf Dissertation fulltext 
12. ISI Web of Science 

                              ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database)  
                                   คือ ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเองและ สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
                              ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
                              ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database) 
                              ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
                              การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet     

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดให้มีห้องศึกษาค้นคว้าสําหรับนักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งรวบรวมหนังสือคู่มือ หนังสือ

อ้างอิง ตํารา วารสาร รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา รวมทั้งมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       เจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน์
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อุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์ 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน การส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
           หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐมาสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารว่มหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเป็น ต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

           การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา ทํา
วิจัยร่วมกับอาจารย์ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทําหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการและ คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่

ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา  5  คน และอาจารย์ต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง ฯลฯ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบ 7) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดําเนินการดังนี้ 

6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี และเป็นไปตามระบบประเมินผลการ
จัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ 
(เอกสารแนบ 8)  

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่
ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานบริหารหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซํ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี และเป็นไปตามระบบ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดําเนินการทุกส้ินปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามระเบียบ/
ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ (ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ
ทุกส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สําหรับปี
การศึกษาถัดไป 
      4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ 1 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 

 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
1. หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต             
**197 701  วิธกีารคํานวณทางวิศวกรรมเคมี             

**197 702  อณุหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้น
สูง 

            

**197 703  ปรากฏการณก์ารนําพาขั้นสูง             

**197 704  วศิวกรรมปฏิกิรยิาเคมีขั้นสูง             

**197 705  หลักการคํานวณสําหรับวิศวกรรมเคมี             

**197 706  อณุหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรเคมี             

**197 707  กระบวนการนําพา             

**197 708  การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคม ี             

**197 891 ระเบียบวิธีวิจยั             

**197 892 สัมมนาวิศวกรรมเคมี  
 

           

2. วชิาเลือก  6  หน่วยกิต             
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง             
**197 711 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขัน้สูง             

กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์การนําพา            

**197 721 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
**197 722 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง             

 *197 723 การถ่ายโอนมวลสารขั้นสูง             

กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุมกระบวนการ             

**197 731 กระบวนการแยกขัน้สูง             

**197 732 การเลียนแบบกระบวนการเคมี              

 *197 733 การควบคุมและพลศาสตร์กระบวนการ
ขั้นสูง 

            

กลุ่มวิชาวิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยา             

**197 741 วิทยาศาสตร์ตัวเร่งปฏิกิริยา             

**197 742 เครือ่งปฏิกรณ์เคมแีบบหลายวัฏภาค             

กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง             
**197 751 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ขั้นแนะนํา             

**197 752 โครงสร้าง สมบัตแิละการ
 ตรวจสอบคุณลักษณะของพอลิเมอร์ 

            

**197 753 วัสดุประกอบขั้นแนะนํา                            

กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี             

**197 761 กระบวนการแก๊สธรรมชาติและ 
 กระบวนการกลั่นน้ํามัน  

            

**197 762 เทคโนโลยีปิโตรเคมี             

กลุ่มชีวเคมีและสิ่งแวดลอ้ม             

**197 771 พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
**197 772 การออกแบบระบบความร้อน             

**197 773 การเปลี่ยนชีวมวลเพื่อพลังงาน             

 *197 775 การป้องกันมลภาวะในกระบวนการเคมี             

 *197 776  ชีวมวลสําหรับพลังงานทดแทน
 และเชื้อเพลิง 

            

กลุ่มวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม            

 *197 781 วิศวกรรมชีวเคม ี
 

            

กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี             
**197 894 ปญัหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี             

**197 895 เรือ่งคัดสรรทางเทคโนโลยีนาโน             

**197 896 ปญัหาพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี             

1. หมวดวิทยานิพนธ์                          

**197 898 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ             

**197 899 วิทยานิพนธ ์ 18 หน่วยกติ             
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หมายเหตุ  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ไม่ตอ้งเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่คิดค่าคะแนน 
 *   รายวิชาใหม่ 
 **  รายวิชาเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1  สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นําหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการ
ทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

1.2  มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา และสามารถนํามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.2  สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซ้ึง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือ
การประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ  

2.3  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบ
ตอ่การพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.4  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ทัง้ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้าม)ี 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และ พัฒนาความรู้หรือ
แนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสําคัญ  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 

4.1 มีภาวะผู้นํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม 

4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน
ระดับสูงได้ 
5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, 
communication & information technology skills) 

5.1  มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

5.2  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผู้อืน่ได้ 
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เอกสารแนบ 2 

 
ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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นางสาวสมใจ  ขจรชพีพันธุ์งาม 
1. ตําแหน่งทางวชิาการ  

รองศาสตราจารย ์ระดับ 9 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)             ชือ่สถาบัน, ประเทศ                  ปี พ.ศ.ที่จบ 
                             
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบณัฑิต              มหาวทิยาลัยเชียงใหม่                    2525 

 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 
ปริญญาโท  M.Eng.Sc  (Chemical              University of Melboume, USA      2533 

  Engineering) 
ปริญญาเอก Ph.D. (Chemical Engineering)      West Virginia University, USA       2542 

  
3.  ผลงานทางวิชาการ 

4.3  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
สมใจ  ขจรชีพพันธุ์งาม. (2548). ดุลมวลสารและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

3.2  งานวิจยั 
หัวหน้าโครงการวิจัย    การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันตจ์ากแกลบ  
ระยะเวลาดําเนนิการ    1 ปี (พ.ศ. 2543-2544 )  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย    การกําจัดสารปนเป้ือนเบนซีนในอากาศโดยกระบวนการไบโอฟิลเตรชัน 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1 ปี (พ.ศ.2546–2547)  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย  การศึกษาการผลิตเอทิลอะซีเตดจากเอทานอล    
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ปี (พ.ศ. 2548-2549)  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย   การสกดัสารไลโคพีนจากมะเขอืเทศโดยใช้คารบ์อนไดออกไซดว์ิกฤตยิ่งยวด  
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ปี (พ.ศ. 2548-2549) 
ได้รับทุนอุดหนนุจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุนอดุหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ 2549 

3.3  บทความทางวิชาการ 
Ghasemzadeh, S., Haddadi-Asl, V.,Kajorncheappunngam, S., GangaRao, H.V.S. and Gupta, R.K. (2009). 

Dynamic mechanical study of epoxy, epoxy/glass, and glass/epoxy/wood hybrid 
composites aged in various media. Polymer Composites 30 (12) , pp. 1761-1770. 

Saikaew, C. and Kajorncheappunngam, S. (2008). An application of design of experiments and 
response surface methodology to optimize proanthocyanidins yield extracted from 
grape seeds. The 2nd Technology and Innovation for Sustainnable Development Conference, 
Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand, 28-2 Jan 2008. 

Tanboonchuy, V. and Kajorncheappunngam, S. (2008). Effect of process variables on permeable 
PE film properties. The 2nd Technology and Innovation for Sustainnable Development 
Conference, Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand, 28-29 Jan 2008. 
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สุกัญญา หงษ์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. (2551). การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันรําข้าวด้วยกระบวนการสอง
ขั้นตอน.  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา 
ออคิด จ. ขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551. 

วิษณุ แทนบุญช่วย และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. (2550). ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและแรงดึงฟิล์มต่อ
สมบัติการทนแรงดึงและอัตราการซึมผ่านของฟิล์มพอลิเอทิลีน.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย  จ. เชียงใหม่ 29-30 ตุลาคม 2550. 

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. (2549). การสกัดสารโพรแอนโธไซยานิดินส์จากเมล็ดองุ่นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤต
ยิ่งยวด. วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 33 ฉบับที่ 4  ก.ค.- ส.ค.2549 หน้า 431-442. 

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. (2549). อิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และตัวทําละลายที่มีต่อการสกัดสารเคอร์คูมินจาก
ขม้ินชัน. วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  พ.ค.- มิ.ย.2549 หน้า 225-236. 

เอกลักษณ์  อินทรพาณิชย์ และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม.(2549). ผลของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกลและ
โครงสร้างจุลภาคของพอลิเอทิลีนรีไซเคิล.  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จ. ขอนแก่น 25-26 มกราคม 2549. 

Kajorncheappunngam, S. and Stewart, D.F. (2548). Utilization of rice husk ash in roller compacted 
concrete. การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  31 ตุลาคม 2548  หน้า 67-78. 

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม และอาทิตย์  รังษีสันติวานนท์. (2547). การกําจัดสารปนเป้ือนเบนซินในอากาศโดย
กระบวนการไบโอฟิวเตรชัน. วิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่ 31 ฉบับที่ 3  ก.ค.-ก.ย.2547 หน้า 289-298. 

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. นันทวุฒิ  พลชัย พีระ  ชนะชัย และมงคล  บุญแต่ง (2546). การผลิตถ่านกัมมันต์จาก
กะลามะพร้าวเพื่อใช้บําบัดโลหะหนักและสีย้อม. วิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.2546 หน้า 
295-303. 

สมใจ ขจรชีพพนัธุ์งาม และอาทิตย์  รังษีสันตวิานนท์. (2546). การสกัดสารด้วยของไหลวกิฤติยิ่งยวด. วารสาร
ศูนย์บริการวิชาการ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย.2546. 

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม. (2545). การศึกษาถ่านกัมมันต์จากแกลบ. วิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1-2 ม.ค.-
มิ.ย.2545 หน้า 87-100. 

 
 
 
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 26  ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 
197 200  MATERIAL AND ENREGY BALANCES  
197 330  CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I  
197 331  CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II  
197 340  CHEMICAL KINETICS AND REACTOR DESIGN  
197 351   POLYMER TECHNOLOGY 
197 380  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING  
197 430  CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III  
197 492  SPECIAL TOPIC IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 498  CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT  
197 499  CHEMICAL ENGINEERING PROJECT  
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 5.2  ระดับปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
197 705  PRINCIPLE OF CALUCULATION FOR CHEMICAL ENGINEERS  
197 751  INTRODUCTION TO POLYMER SCIENCES  
197 752  POLYMER STRUCTURE, PROPERTY AND CHARACTERIZATION 
197 753  INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIAL  

                            197 898  THESIS 
        197 899  THESIS 

5.3  ระดับปริญญาเอก 
197 921  POLYMER ENGINEERING 
197 998  DISSERTATION 
197 999  DISSERTATION 
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นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักด์ิ 
1. ตําแหน่งทางวชิาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ               ปี พ.ศ.ที่จบ 
                 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น         2536 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           สถาบันเทคโนโลยี                    2542                        

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                 พระจอมเกล้าธนบุร ี           
ปริญญาเอก        Ph.D. (Chemical and Process    The University Of Sheffield     2552                                  

                                 Engineering)                          
 
3.   ผลงานทางวิชาการ     

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 
     3.2  งานวิจัย     
หัวหน้าโครงการวิจัย  การศึกษาคุณลักษณะของลิกนนิที่ได้จาก Black liquor 
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ปี  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2555 งบประมาณ 263025 บาท 
หัวหน้าโครงการวิจัย  การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากเศษยางพาราโดยกระบวนการไพโรไลซิส 
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ปี  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2556 งบประมาณ 237500 บาท 
หัวหน้าโครงการวิจัย  การบําบัดสีจากน้ําทิ้งที่ผ่านกระบวนการบําบดัขั้นสุดท้ายด้วยกระบวนการคาร์บอเนชั่น 
ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ปี  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก    บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ปี 2556 งบประมาณ 364200 บาท 
     3.3  บทความทางวชิาการ        
Kamwilaisak. K. and Wright. P. C. (2009). Bioproducts generation from breakdown of lignin.   BESG 

Young Researchers’ Meeting, The University of Sheffield, UK, 13 January. 
Kamwilaisak. K. and Wright. P. C. (2007). Understanding the Combination of Titania and Laccase 

for Lignin Degradation. AICHE Annual Meeting, 5–9 November, Salt Lake City, Utah, USA. 
Intrachandra. N., Kamwilaisak. K., Wongcharee. K., and Vissanu. M. (2004). Decolourisation of 

Reactive Dyes by Immobilised Laccase on Titania support. The proceedings of  the 14th 
National Chemical Engineering and Applies Chemistry Conference, 1–3 December, Bangkok, 
Thailand. 

Kamwilaisak. K. and Meeyoo. V. (2002). Cleaning of Alumina Membrane Treating Wastewater From 
Soya milk Industry by Ultrasonic Wave. The proceedings of the 12th National Chemical 
Engineering and Applies Chemistry Conference,  8–9 November, Bangkok, Thailand. 

Kamwilaisak. K. and Krailas. S. (2002). Entrapment of Amylase with Silica Gel. The proceedings of 
the 12th National Chemical Engineering and Applies Chemistry Conference, 8–9 November 
2002, Bangkok, Thailand. 
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Kamwilaisak. K., S. Krailas. and Meeyoo. V. (2002). Isopropanol Removal Using Biotrickling 
Filtration. The proceedings of the 14th Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology, 12–15  November, Khon Kaen, Thailand. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา  12  ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 
    5.1  ระดับปริญญาตรี 

197 325  SEPARATION TECHNOLOGY 
197 330   CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I  
197 331  CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II  
197  350  ENGINERING MATERIALS FOR CHEMICAL ENGINEERING 
197 380  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 430  CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III  
197 498  CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT  
197 499  CHEMICAL ENGINEERING PROJECT  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
197 706  THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS 
197 721  ADVANCE FLUID DYNAMIC 
197 731  ADVANCED SEPARATION PROCESSES 
197 762  PETROCHEMICAL TECHNOLOGY 
197 891  RESEARCH METHODOLOGY  
197 898  THESIS 
197 899  THESIS  

5.3  ระดับปริญญาเอก 
197 992  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING II 
197 931  ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
197 998  DISSERTATION 
197 999  DISSERTATION 
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นางสาวยวุรัตน์  เงินเย็น 
1. ตําแหน่งทางวชิาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ                ปี พ.ศ.ที่จบ 
                 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                  
(เกยีรตินยิม อันดับสอง) 

ปริญญาเอก        วศ.ด. (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2551                                 
                                                                               
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 
     3.2  งานวิจัย     
หัวหน้าโครงการวิจัย   การดดูซับสีย้อมผ้าโดยถ่านกัมมันต์รูพรุนนาโนเตรียมจากฝักต้นราชพฤกษ์  
ระยะดําเนินการ    1 ปี (พ.ศ. 2551-2552)  
ได้รับทุนอุดหนนุ    จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     3.3  บทความทางวชิาการ        
Tangsathitkulchai. C., Ngernyen. Y., and Tangsathitkulchai. M. (2008). Adsorption of heavy metal 

ions on surface-modified activated carbon. 2nd EuChems Chemistry Congress, September 
16–20, Torino, Italy. 

Tangsathitkulchai. M., Ngernyen. Y., and Tangsathitkulchai. C. (2008).  Incorporation of oxygen 
functional groups on activated carbon surfaces by air and nitric oxidation. 2nd EuChems 
Chemistry Congress, September 16–20, Torino, Italy. 

Junpirom. S., Tangsathitkulchai. C., Tangsathitkulchai. M. and Ngernyen. Y. (2008). Water adsorption 
in activated carbons with different burn-offs and its analysis using a cluster model. The 
Korean Journal of Chemical Engineering 25 (4): 825–832. 

Ngernyen.Y., Tangsathitkulchai. C., Khaoya. S., Intasa-ard. W. and Tangsathitkulchai. M. (2007). Effect 
of surface functional groups on water vapor adsorption of eucalyptus wood-based 
activated carbon. SuranareeJournal of Science and Technology 14(1) : 9–23. 

Luangkiattikul. P., Ngernyen. Y., Junpirom. S., Tangsathitkulchai. C. and Tangsathitkulchai. M. (2006). A 
char gasification model for predicting the porous properties of activated carbons. 
Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2006), December 3–5, Nanyang Technological 
University, Singapore. 

Ngernyen. Y., Tangsathitkulchai. C. and Tangsathitkulchai. M. (2006). Porous properties of activated 
carbon produced from eucalyptus and wattle wood by carbon dioxide activation. The 
Korean Journal of Chemical Engineering 23 (6): 1046–1054. 

Ngernyen. Y., Tangsathitkulchai. C. and Tangsathitkulchai. M. (2006). Water vapor adsorption on 
wood-based activated carbon. Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2006), 
December 3–5, Nanyang Technological University, Singapore.     
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Ngernyen. Y., Tangsathitkulchai. C. and Tangsathitkulchai. M. (2005). The modification of acidic 
surface functionality of wood-based activated carbon. International Conference on Carbon 
(CARBON 2005), July 3–7, Hilton Hotel, Gyoongju, Korea. 

Ngernyen. Y., Tangsathitkulchai. C. and Tangsathitkulchai. M. (2004). Surface modification of 
activated carbons from eucalyptus wood. RGJ – Ph.D. Congress V, April 23–25, Chonburi, 
Thailand. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 
    5.1  ระดับปริญญาตรี 

190 220  ENGINEERING MATHEMATICS I 
197 213  PHYSICAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY FOR CHEMICAL  ENGINEERING 
197 300  CHEMICAL ENGINEERING ECONOMIC AND COST ESTIMATE 
197 380  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 
197 498  CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT 
197 499  CHEMICAL ENGINEERING PROJECT 

5.2  ระดับปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
197 704  ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING 
197 761  NATURAL GAS PROCESSING AND PETROLEUM REFINING PROCESSES 
197 898  THESIS 
197 899  THESIS  

5.3  ระดับปริญญาเอก 
197 912  ADSORPTION PROCESSES 
197 998  DISSERTATION 
197 999  DISSERTATION 
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นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์ 
1. ตําแหน่งทางวชิาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ               ปี พ.ศ.ที่จบ 
                 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น          2536 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย            2539                       

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                
ปริญญาเอก        D.Eng. (Environmental              Tokyo Institute of                  2547 

                                  Chemistry And Engineering)      Technology, Japan. 
 
3. ผลงานทางวชิาการ    

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 
3.2 งานวิจยั 

หัวหน้าโครงการวิจัย  การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนตัวเรง่ปฏิกริิยาโลหะฟอสเฟต 
ระยะเวลาดําเนนิการ    1 ปี  
ได้รับทุนอุดหนนุจาก     สกว.และสกอ. ปี 2549 งบประมาณ 480,000 บาท  
 3.3   บทความทางวชิาการ 

Tantriratna, P., Wirojanagud, W.,Neramittagapong, S., Wantala, K. and Grisdanurak, N. (2011). 
Optimization for UV-photocatalytic degradation of paraquat over titanium dioxide 
supported on rice husk silica using Box-Behnken design. Indian Journal of Chemical 
Technology18 (5) , pp. 363-371. 

Sriprom, P., Neramittagapong, S., Neramittagapong, A. and Assawasaengrat, P. (2010). Removal of 
aniline fromsynthetic wastewater using catalytic wet oxidation. The 17th Regional 
Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010). Bangkok, Thailand. November 22-23, 
2010. 

Clowutimon, W., Neramittagapong, S., Praserthdam, P.and Assawasaengrat. A. (2010). Synthesis of 
Beta Zeolite from bagasse fly ash. 17th Regional Symposium on Chemical Engineering 
(RSCE2010). Bangkok, Thailand. November 22-23, 2010. 

 
ณัฐฏวรรธ ธนประดิษฐ์กลุ พงษ์เสริฐ ศรีพรหม วิมลพร เอี่ยมอมรพันธ์ สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์และ อาทิตย์ เนรมิตตก

พงศ์. (2553). การบําบัดนํ้าเสียจากสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตเฟนตอนร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา 
Fe/Al2O3. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, กรุงเทพมหานคร, 
22-23 พฤศจิกายน 2553. 

พิณเทพ เศรษฐโภคิน พุทธชาด จันทร์เมือง พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ และ สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์. (2553). การดูดซับ
กรดไขมันอิสระในนํ้ามันปาล์มดิบด้วยตัวดูดซับซิลิกาที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย.  วิศวสาร
ลาดกระบัง, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2553, หน้า 43-48. 
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สุทธิวรรณ โปรถนัด พงษ์เสริฐ ศรีพรหม สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ และ อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์. (2553). การบําบัดนํ้าเสีย
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548 

----------------------- 
เพื่อให้การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูงมี

ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548   และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  16(2) และมาตรา  26 แห่ งพ ระราชบัญญั ติ มห าวิท ยาลัยขอนแก่ น  พ .ศ .2541 และโดยมติ สภ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่     5/2548  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 บรรดาข้อบังคับ 

ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4     ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหลักสูตร 

             ระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีเพื่อรับผิดชอบหลักสูตร    
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง  สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2548) 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “นักศึกษา”    หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําส่ัง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 



มคอ.2 

- 53 - 

ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

  ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548   

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและ
ภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน  
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7  ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตาม
ความจําเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดย
ให้ถือแนวทางดังนี้ 

ระบบไตรภาค หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบได้กับ  5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
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9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการ
วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น  2  แผนคือ 
แผน ก    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
                แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
กําหนด 

  แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต 
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษา
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ก ไม่จําเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ด้วย แต่ถ้า
เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย 

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต  
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต    
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แบ่งการศึกษาเป็น   2  แบบ คือ 
แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจ
กําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้อง
ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1   ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงที่ใช้ภาษาไทยเป็นส่ือหลักในการ
เรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2 หลักสูตรที่ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และเน้ือหาสาระท่ีมี
ความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
14.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2   ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
14.3   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต   ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัด
การศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 15 การประกันคุณภาพ 
ให้กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน และมีการดําเนินการ

ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปีละหน่ึงครั้ง เสนอต่อคณบดี
ต้นสังกัดพร้อมส่งสําเนาให้บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่  4 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
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16.1  อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของ
ภาระงานด้านการเรียนการสอน 

16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   อาจารย์แต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทํา
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

16.5  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจําที่คณะแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษา
และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.6  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา 

16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์บัณฑิตพิเศษที่คณะ  
แต่งตั้ง เพื่อให้ทําหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ 
คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการตามที่กําหนด
ในหน้าที่นั้นๆ 

16.9  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่บางส่วนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่งทาง
วิชาการตามที่กําหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน้ันๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท่านั้น 

16.10 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณสมบัติของการเป็น
อาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ 

ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
18.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวน
อย่างน้อย 3 คน 
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18.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
19.1   มีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      

หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแต่งตั้ง   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว อาจกํากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรก็ได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด 

ข้อ 20  ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะน้ันๆ องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด 

ข้อ 21  อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
21.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

21.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ํา
กว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 22  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า  

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 23  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณ์

การทําวิจัย เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม   อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่มีความจําเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 25 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาจารย์ประจํา 1 คน  ให้ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า    
5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 26 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 26.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   

ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า   ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 27 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 

ข้อ 28 การรับเข้าศึกษา 
28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไข 

วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

28.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าปริญญาบัณฑิต 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 26 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งนี้
ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

28.3  ในกรณีที่ผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี การ
รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.4 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ข้อ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

30.1  นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือ
รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบ
เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา  จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

30.2  นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา  โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ 
         ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเ้ป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 
ข้อ 31  การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
 31.1   การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

32.1.1  การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
32.1.2  การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

31.2   การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง 

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

 31.3   ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
31.4   การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กําหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระทําได้ในกรณีที่

จํานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้น และจําเป็นต้อง
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

31.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนตั้งแต่
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ํากว่า
ระดับคะแนน A ได้ 

31.6   นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

31.8  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 32 เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 33  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ ได้ ศึกษามาแล้วทั้ งจากสถาบันการศึกษาอื่ นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต มี

รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน 
B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

 การดําเนินการเปล่ียนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
   นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่
ต่ํากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศกึษา 

 
ข้อ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

36.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน
โดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจําวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปาก
เปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การ
สอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

36.3  การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

36.4  การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และกาประชุมตัดสิน
ผลงานของกรรมการ  

36.5  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่านักศึกษา
มีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ 

ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตได้ 

36.6   การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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ข้อ 37  การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  
ตามข้อ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ให้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจํา
ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแก้ไข โดยอนุโลม  

ข้อ 39 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค 
 
ข้อ  40 การประเมินผลรายวิชา ให้กําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้ 
     ระดับคะแนน  ความหมาย     ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
  A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)      4.0 
  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 
  B ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 
  C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)     2.5 
  C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)      2.0 
  D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   1.5 
  D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
  F ผลการประเมินขั้นตก (Failed)     0 

      สัญลักษณ์  ความหมาย 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สําหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 
(2) นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนกําหนด  

ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง  
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  ใช้สําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับ หน่วย

กิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สําหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่

นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น 

ข้อ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นดังนี้ 
 S (Satisfactory)   หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร สําหรับ
การสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จํากัดจํานวนครั้งที่สอบ 

ข้อ 42 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ํากว่ามาตรฐาน ให้
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ข้อ 43 การนับจํานวนหน่วยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
43.1   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้น

เพียงครั้งเดียว 
43.2   ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คํานวณจากทุกรายวิชาที่

มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่า
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คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการคํานวณคะแนนเฉล่ียสะสม การคํานวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 4 ตําแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ตําแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

 
หมวดที่  8 

การทําวิทยานพินธ์และการศึกษาอิสระ 
 
ข้อ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ กระทําได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตร

กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 45 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี 

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกําหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี) 
ข้อ 46 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

46.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทําในทุกภาค
การศึกษา 

46.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าใน การทํา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3  ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จํานวน
หน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกําหนดจํานวนหน่วยกิตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

46.4  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น  S 
เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการ
พิจารณาให้เปล่ียนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปล่ียนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการ
พิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ 

ข้อ 47 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปล่ียนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจํานวนหน่วยกิตจาก    
หัวข้อเดิม ที่สามารถนําไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับ
จํานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร พร้อมทั้ง
ให้คณะแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปล่ียนแปลงในประวัติ
การศึกษา 

ข้อ 48 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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48.1  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผ่าน
การประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจํานวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S 
ครบตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะ
ทําการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

48.2   การสอบวิทยานิพนธ ์
48.2.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไม่ได้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจํา ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า     รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจําเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

48.2.2  การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการนําเสนอและตอบ
คําถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7  วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุม
ให้ดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

48.2.3  ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจําซึ่ง
ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจํานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เล่ือนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจ
อ่านวิทยานิพนธ์ได้  

48.2.4  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ
(คณะ)อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น  1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจําเป็น  1 เสียง และ(คณะ ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

48.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
48.3.1  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์    ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
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48.3.2  ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ    จึงจะ
ถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจํานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เล่ือนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จําเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้
ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้ 

48.3.3  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
  Excellent หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  

Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  

การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง 
ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบภายใน 3 วันทํา

การถัดจากวันสอบ  
50.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการอธิบาย

ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ  
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่
ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

50.2   กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ข้อ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 52 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วัน

หลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแก้ไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม่

ดําเนินการตามกําหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด 
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
53.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจํานวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพร่ใน
เชิงวิชาการได้ แต่การนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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กรณีที่การทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 

 
หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 54  การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  54.1.1 สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
  54.1.2 ได้คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

54.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ํากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 
3.00  สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
54.3.1  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 
54.3.2  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
54.3.3  แบบ 1  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 
3.00 พร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ข้อ 55   สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขในการ
สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่าง
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รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษา
ครบตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อ 14  แล้ว นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้อง  ขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ  1  ภาค
การศึกษา  แต่ไม่เกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้อนุมัติการสําเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวัน
สําเร็จการศึกษา 

ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา 
56.1  นักศึกษาผู้คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันส้ินภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษานั้น 
56.2   นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

56.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ 54 
56.2.2 ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
56.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทําตามรูปแบบ

และจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
56.2.5  การเสนอช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 57  ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 58  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซ่ึงได้อนุมัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาผู้
หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
58.1   ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้สําเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สําเร็จการศึกษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ให้กับบุคคลน้ัน 

58.2   วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระทําด้วยตนเอง     
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลน้ัน 

58.3  ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทําการอันเป็นที่เส่ือมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักดิ์ศรี  แห่ง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้    ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
 
ข้อ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

59.1   นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

59.2    การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 
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59.3   นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการ  เป็น
นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

59.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   ประธานหลักสูตร 
และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 60  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
60.3 สําเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลัยส่ังให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
60.5 เรียนได้จํานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร 

และได้คะแนนเฉล่ียสะสม ต่ํากว่า 2.50 
60.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร 

และได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 2.75 
60.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยได้

สัญลักษณ์  S  เป็น  0  ติดต่อกัน  2  ภาคการศึกษา 
60.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สอง

ไม่ผ่าน 
60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไม่ผ่าน ไม่ดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  
60.10    ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแล้ว 
60.11    นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
60.12   ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
60.13    ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 61  การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็น      
นักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 62   หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน  5 ปี นับจากการ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 63   ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64   อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ    ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการประกาศใช้
ระเบียบนี้ ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต่อไป 

ข้อ 65   บรรดาประกาศ หรือคําส่ัง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ มี
ผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่   14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548             

 
 
 

(ลงช่ือ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 
           (เภา   สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบ 5 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 22/2550) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
---------------------------------- 

  
เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระดับบัณ ฑิต ศึกษาตามนั ยของ ข้อ  33  แห่ งระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึงออกประกาศเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบ
โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 73/2548) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”       หมายถึง   คณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “นักศึกษา”      หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “รายวชิา”      หมายถึง   กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา    

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนองรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ข้อ 6 กําหนดเวลาการขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคําร้องขอเทียบโอน

รายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถย่ืน คํารอง
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผล
การศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอ
เทียบโอนเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตามคําร้องของ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กําหนดเป็นวันที่ยื่น 
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบ
โอน 

  7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
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7.1.1  เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้นถึง  
วันที่มหาวิทยาลัยได้รับคําร้องขอเทียบโอน 

     7.1.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สํานักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตาม
กฎหมายรับรอง 

     7.1.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชา 
หรือกลุ่มวิชาที่ขอเทียบ 

     7.1.4  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือ แต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรของรายวิชานั้นกําหนด 

     7.1.5  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม 

     7.1.6  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     7.1.7  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี 
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

  7.2 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวิชา 
     7.2.1  ให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
     7.2.2  ให้โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทีรับโอน 
     7.2.3  การกําหนดสัดส่วนภาระงาน จํานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่

เทียบโอนได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

  7.3 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน 
     7.3.1  คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้า

ศึกษา เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 
     7.3.2  คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผลตามข้อ 7.3.1 เพื่อพิจารณารับ

การเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หรือ ข้อ 7.2 หากเห็นชอบให้นําเสนอขอ
อนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

 ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ี ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
  ประกาศ ณ วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 

                                                                                                                               
                                                                          (รองศาสตราจารย์ลําปาง   แม่นมาตย์) 
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                                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 6 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 

----------------------- 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยซ่ึงกันและกัน 
 ดังน้ันเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม 
                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
             มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             และรวมถึงมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันอื่นที่มีข้อตกลง 
             ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน 
 “ข้ามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง 
              และนําจํานวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหน่ึงของ 
              จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 
              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
 “นักศึกษา”  หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
เป็นผู้กําหนดขึ้น 

 
 
 
 ข้อ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปฏิบัติดังนี้ 
5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่นความ

จํานงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนด 
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5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน 
5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียน

เรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยให้เสร็จส้ิน
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียน
นั้นสมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 

ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศคําส่ังหรือข้อปฏิบัติใดๆ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีได้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 
 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 
                                                                                  (เภา   สารสิน) 
                                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบ 7 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่946/2550) 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
----------------------------------- 

 
 เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และเป็นการให้โอกาสทางการ
ศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 6 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2550 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์
ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
  “อธิการบดี”  หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“วิทยานิพนธ์” หมายถึง   รายงานผลการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดให้ทําวิทยานิพนธ์ 

“การศึกษาอิสระ” หมายถึง   รายงานผลการศึกษาอิสระที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 

“การอุทธรณ์” หมายถึง   การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เห็นด้วยกับผลการสอบ 

ข้อ 4  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ยื่นขอสอบครั้งที่สองหรือเป็นนักศึกษาที่สอบไม่
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่สอง 

ข้อ 5  นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดย
ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดย
ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนักศึกษา และข้อคัดค้านการสอบพร้อมข้อเท็จจริงและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 ข้อ 6  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบด้วย 
  1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เป็นประธานกรรมการ 
  2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      เป็นรองประธานกรรมการ 
  3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) 
      จากคณะที่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแลไม่เกี่ยวข้อง 
       กับการอุทธรณ์อีก 2 คน      เป็นกรรมการ 
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  4) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน    เป็นกรรมการ 
  5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน 

ข้อ 7  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้
รับคําอุทธรณ์ กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน และ
ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบด้วย 

ข้อ 8  อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแจ้งคําวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ 

 ข้อ 9  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยหรือส่ัง

การ การวินิจฉัยหรือส่ังการของอธิการบดีถือเป็นส้ินสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 
                                                                

                                                                                 
                                                                   (รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย) 
                                                                      อธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบ 8 

 
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี  
และองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การประเมินประจําปี และองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งตามกระบวนการ
จัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลการใช้
หลักสูตร มีองค์ประกอบรวม 8 องค์ประกอบ และตัวช้ีวัดรวม 28 ตัวเป็นตัวช้ีวัดสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 
ตัว และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 27 ตัว ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวชี้วัด จํานวน ตัวชี้วัด จํานวน
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร     
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1,1.1.2 2 1.1.1 1 
2. การนําหลักสูตรไปใช้     
 2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1,2.1.2 2 2.1.1,2.1.2 2 
 2.2 คุณภาพของนักศึกษา  2.2.1,2.2.2 

2.2.3,2.2.4,2.2.5 
5 2.2.1,2.2.2 

2.2.3,2.2.4,2.2.5 
5 

 2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1,2.3.2,2.3.3 
2.3.5,2.3.6,2.3.7 

6 2.3.1,2.3.2,2.3.3 
2.3.4,2.3.5,2.3.6 
2.3.7 

7 

 2.4 คุณภาพของการจัดการ 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 
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            เรียนการสอน  
 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรม 
            ส่งเสริมการเรยีนการสอน 

2.5.1,2.5.2 2 2.5.1,2.5.2 2 

3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร     
 3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1,3.1.2 

3.1.3,3.1.4 
4 3.1.1,3.1.2, 

3.1.3,3.1.4 
4 

 3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการ 
           และวิทยานิพนธ ์

3.2.1 1 3.2.1,3.2.2,3.2.3 3 

 รวมตัวชี้วัด 25 รวมตัวชี้วัด 27 
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รายละเอยีดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคณุภาพของการจัดการหลักสูตร 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีต้องมี หน่วยงานรับผิดชอบให้

ข้อมูล 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพ่ือให้หลักสูตรและรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีกําหนด 
1.1 คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ
เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ(ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ทุก 5 ปี กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

- รายงานข้อมูล
หลักสูตรแต่ละปี
การศึกษา 

- สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

1.1.2 หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อ
กําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ี
ประกอบการ และ รายวิชาวิจัยหรือโครงการ
หรือสัมมนาท่ีส่งเสริมกระบวนการวิจัยและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา 

- ข้อมูลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือราย วิชาฝึก
ปฏิบัติงานในแต่ละ
หลักสูตร 

- สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

2. การนําหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีองค์ประกอบคุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหน้าท่ีตาม
เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 คุณภาพ
ของการ
บริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ
คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหน้าท่ีตาม
เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

-รายชื่อคณะกรรม การ
บริหารหลัก  สูตรพร้อม
คุณวุฒิตําแหน่ง และ
สังกัด 

- คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจ
ร่วมกันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตร 

- รายงานการประชุม
หรือมติการประชุมของ
คณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 สัดส่วนจํานวนผู้สมัคร : จํานวนประกาศรับ : 
จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยก
สาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขาน้ัน
เช่น วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรท่ัวไป) 

- จํานวนผู้สมัคร 
- จํานวนประกาศรับ 
- จํานวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน (กรณี
โครงการพิเศษและรับเอง)

2.2.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี ป.ตรี 
เฉพาะรับตรงกับ admission สํานักนัก
บริหารฯโครงการพิเศษ (คณะ) บัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้
ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขาน้ันเช่น 
วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรท่ัวไป)  

- GPA ของผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 
- จํานวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษา 
- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน (กรณี
โครงการพิเศษและรับเอง)

2.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี(กรณีไม่แยกสาขาให้
ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขาน้ันเช่น 
วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรท่ัวไป) 

- คะแนนผลการสอบ
วิชาภาษา อังกฤษของผู้
ราย งานตัวเข้าศึกษา 
- จํานวนผู้รายงานตัว

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน (กรณี
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เข้าศึกษา โครงการพิเศษและรับเอง)
2.2.4 จํานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ) 

- จํานวนนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีคงสภาพเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษาปัจจุบัน จากจาํนวนนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาในภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาใน
แต่ละปี 
- จํานวนนักศึกษาที่พ้น
สภาพ 
- จํานวนนักศึกษาที่
ลาออก 
- จํานวนนักศึกษาที่หมด
สภาพในลักษณะอ่ืน 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2.3 คุณภาพ
ของอาจารย์ 

2.3.1 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ      
ตรี : โท : เอก (อาจารย์ผู้สอน) 

- จํานวนอาจารย์ใน
สังกัดและทําหน้าท่ีสอน
ในหลักสูตรจําแนกตาม
คุณวุฒิในแต่ละระดับ 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 2.3.2 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ  อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ 

- จํานวนอาจารย์ใน
สังกัดและทําหน้าท่ีสอน
ในหลักสูตรจําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.3.3 สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา 
 

- จํานวนอาจารย์ใน
สังกัดและทําหน้าท่ีสอน
ในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน 
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.3.4 จํานวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศท่ีเป็น
ผู้สอน เชิญมาสอน เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

2.3.5 จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ต่อจํานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- จํานวนผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
วารสาร และ/หรือเสนอ
ในการประชุมวิชาการ 

- จํานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.3.6 จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตํารา
และสื่อการสอนท่ีผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร 
ต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 

- จํานวนผลงาน (เรื่อง) 
- จํานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 

- จํานวนอาจารย์ท่ี
ได้รับเชิญ 
- จํานวนอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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2.4 คุณภาพ
ของการ
จัดการเรียน
การสอน 

2.4.1 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด
ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมิน 
ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการ บริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.4.2 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จาก
จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร
แต่ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน 
- จํานวนรายวิชาท่ีมี
การสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรือระบบ  
e-learning 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.4.3 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนโดยบูรณาการ
หรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับนักศึกษาจากจํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ี
เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน 
- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- ผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอน 
- ผลการประเมินโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.4.4 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ในหลักสูตรในภาพรวม 

- ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.5 คุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้และทักษะทางวิชาการ ท่ีดําเนินใน
ระดับหลักสูตร (เช่น การให้คําปรึกษา การจัด
อบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

2.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี
ดําเนินการในระดับหลักสูตร (เช่นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยในตนเองและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนดในกิจกรรม 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพ่ือให้ผลผลิตคือบัณฑิตและองค์
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ความรู้อันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม 
3.1 คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเข้าศึกษาในปี
การ ศึกษาหนึ่งๆ 
- จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
ในแต่ละรุ่นปีการศึกษา
นั้น 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทํา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบการศึกษา (และการได้งานทําตรง
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์) 

- ผลการวิจัยภาวะ การมี
งานทําและการ ศึกษาต่อ
ของบัณฑิตปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงานสาขาน้ันๆด้าน
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการ
ทํางาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
หรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีท่ี
ผ่านมา (คน) 

- รายงานข้อมูลจํานวน
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (ชิ้นงาน) 

- รายงานข้อมูลจํานวน
ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
โทของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันท้ังหมด 

- จํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ของผู้สําเร็จการศึกษา
นั้นท่ีตีพิมพ์เผยแพร่(นับ
ท้ัง หมดท่ีเป็นผลงาน
ของผู้สําเร็จการ ศึกษา) 
- จํานวนวิทยา นิพนธ์
ปริญญาโทของผู้สําเร็จ
การ ศึกษาในปีการ   
ศึกษาน้ัน 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์

- จํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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ปริญญาเอกท้ังหมด ท่ีตี พิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ปีการศึกษาน้ัน 
- จํานวนวิทยา นิพนธ์
ปริญญาเอกในปี
การศึกษาน้ัน 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑก์ารประเมินประจําปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1.   อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ 

2.   มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังส้ินปี
การศึกษา 

√ √ √ 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

√ √ √ 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 √ √ 

8.   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

√ √ √ 

9.   อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง √ √ √ 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
√ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีผลต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

 √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  √ 

รวมตวับ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 
ตัวบ่งช้ีบงัคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 12 
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว
บ่งชี้ 1-5)  มีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 9 
 

รายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2553 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ปีการศึกษา 2553 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 
1.  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 
 1.1.1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและสังคม ความ
เปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีการศึกษาที่รายงาน อายุใชง้าน 
2552 2553 1 ปี 

 
2. การนําหลักสูตรไปใช้ 
 2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไฟล์คําสัง่ 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 
 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันในเร่ือง
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร 
 

รายงานการประชุม รายงานผล การดําเนินการประจําปี 
4 กุมภาพันธ์ 2554 4 กุมภาพันธ์ 2554 

 
2.2 คุณภาพของนักศกึษา 

 2.2.1 สัดส่วนจํานวนผู้สมัคร : จํานวนประกาศรับ : จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้
ค่าเฉล่ียของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) 
 

จํานวนผู้สมัคร จํานวนรับสมัคร 
จํานวนผู้รายงานตัว

เข้าศึกษา 
อัตราการแข่งขนั อัตราการเข้าศกึษา

ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  1  0  0  
 

2.2.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี 
- ป.ตรี เฉพาะรบัตรงกับ admission สํานักบรหิารฯ  
- โครงการพิเศษ (คณะ)  
- บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
(กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ช้ค่าเฉล่ียของการรับในทกุสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทัว่ไป เกษตรทั่วไป) 
 

GPA เฉลี่ย จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
ไม่มีข้อมูล  1  



มคอ.2 

- 88 - 

 
 2.2.3 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี  
  (กรณีไม่แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉล่ียของการรับในทุกสาขานั้นเช่น วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) 
 

คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 
ไม่มีข้อมูล  1  

 
2.2.4 จํานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรับหลักสูตรนานาชาติ) 

 
จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

รหัส 52 จํานวน 0 คน 
รหัส 53 จํานวน 0 คน 
รหัส 54 จํานวน 0 คน 

 
2.2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่คงสภาพเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน จากจํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน

ภาพรวม 
 

รหัส
นักศึกษา 

จํานวนผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

ตกออก ลาออก พ้นสภาพ
ลักษณะอื่น 

รวมเป็น ร้อยละของ 
นักศึกษาที่คงสภาพ

52 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 100.00 
53 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 100.00 
54 1 คน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 คน 100.00 
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2.3 คุณภาพของอาจารย ์
  2.3.1 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ ตรี : โท : เอก : อื่นๆ (อาจารย์ผู้สอน) 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ 
0 

( 0.00% )  
0 

( 0.00% )  
9 

( 1.00% )  
0 

( 0.00% )  
 

2.3.2 สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ : อื่นๆ 
 
ศ. รศ. ผศ. อ. อื่นๆ 
0 

( 0.00% )  
2 

( 0.22% )  
3 

( 0.33% )  
4 

( 0.44% )  
0 

( 0.00% )  
 

2.3.3 สัดส่วนจํานวนอาจารย์ (อาจารย์ผู้สอน) ตอ่จาํนวนนักศึกษา 
 

อาจารย ์ นักศึกษา สัดส่วน 
9 3 3.00 : 1 

 
 2.3.4 จํานวนอาจารย ์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศทีเ่ป็นผู้สอน เชิญมาสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และมาปฏิบัติงานอืน่ๆ ในหลักสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
0  

 

2.3.5 จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์หรอืเผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการประชุมวิชาการ 
ต่อจํานวนอาจารย์ในหลักสูตร 

 
จํานวนผลงาน จํานวนอาจารย์ผู้สอน 

ไม่มีข้อมูล  9 
 

2.3.6 จํานวนผลงานวชิาการประเภทหนังสือตํารา และส่ือการสอนที่ผลิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร ต่อจํานวน
อาจารยท์ั้งหมด 

 

จํานวนผลงาน จํานวนอาจารย์ผู้สอน 
ไม่มีข้อมูล  9  

2.3.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ ภายนอกมหาวทิยาลัย ต่อจํานวนอาจารยท์ั้งหมด 

 
จํานวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญ จํานวนอาจารย์ในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 

0  9 0.00  
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 2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
  2.4.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนใน
หลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล 
 

2.4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด
ที่เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่มีระบบ  

e-learning 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล 
 
  2.4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหก้ับ
นักศึกษา จากจาํนวนรายวิชาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนรายวิชาที่มีการสอนโดย

บูรณาการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล 
 
 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
  2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ ทีด่ําเนินการในระดับหลักสูตร 
(เช่น การให้คําปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา การศึกษาดงูาน ฯลฯ) 
 

จํานวนกิจกรรม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
10  2  ไม่มีข้อมูล  

  2.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ ที่ดําเนินการในระดับ
หลักสูตร (เช่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินยัในตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ) 
 

จํานวนกิจกรรม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
12  0  ไม่มีข้อมูล  

 
3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 3.1 คุณภาพของบัณฑิต 
  3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 
 

รหัส
นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปีที่ประเมิน 

52 2 0 0.00 0 
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53 3 0 0.00 0 
54 1 ไม่มีข้อมูล 0.00 ไม่มีข้อมูล 

 
  3.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา ประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
การศึกษา (และการไดง้านทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และการได้รับเงนิเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์) 
 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ได้งานทํา ศึกษาต่อ รวมเป็น คิดเป็นร้อยละ 
ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล 

 
 3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานสาขาน้ันๆ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่มีข้อมูล  

 
  3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รบัการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกีย่วขอ้งกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาต ิหรอืระดับนานาชาติในรอบ 3 
ปีที่ผ่านมา (คน) 
 

2551 2552 2553 รวม 
0  0  0  0  

 3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการหรือวทิยานิพนธ ์
3.2.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดร้ับรางวลัในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 

3 ปีที่ผ่านมา (ชิ้นงาน) 
 

2551 2552 2553 รวม 
ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล  0  0  

 
3.3.2 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นที่ตีพมิพ์เผยแพร ่

ต่อจํานวนวทิยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นทั้งหมด 
 

จํานวนบทความ จํานวนวิทยานิพนธ ์ คิดเป็นร้อยละ 
0  0  0.00  
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เอกสารแนบ 10 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุงกับหลักสูตรเดิม 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หมายเหตุ 
1. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 1. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
2. โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต)   2   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  36   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต)  2   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ           12   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก             6   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์           18  หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชาสัมมนา(ไม่นับหน่วยกิต)   2   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  36   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ(ไม่นัยหน่วยกิต)   2   หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ             12   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก               6   หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 18  หน่วยกิต 

 

3. รายวิชาในหมวด 
 3.1  หมวดปรับพื้นฐาน 

3. รายวิชาในหมวด 
 3.1  หมวดปรับพื้นฐาน 

 

197 705 หลักการคํานวณสําหรับวิศวกรเคมี 3 (3-0-6) 177 705 หลักการคํานวณสําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 706 อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรเคมี 3 (3-0-6) 177 706 อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 707 กระบวนการนําพา 3 (3-0-6) 177 707 กระบวนการถ่ายโอน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

197 708 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี 3 (3-0-6) 177 708 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 3.2  หมวดวิชาบังคับ  
 3.2.1  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 3.2  หมวดวิชาบังคับ  
 3.2.1  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

197 891 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 177 891 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 892 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 177 892 สัมมนาวิศวกรรมเคมี  1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หมายเหตุ 
 3.2.2  หมวดวิชาบังคับ    3.2.2  หมวดวิชาบังคับ    

197 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 177 701 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3 (3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 
197 702 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 702 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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197 703 ปรากฏการณ์การนําพาขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 703 ปรากฏการณ์การนําพาขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 3.3  หมวดวิชาเลือก    3.3  หมวดวิชาเลือก   
197 711 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 711 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

   177 713 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมขั้นสูง 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
197 721 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 721 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 722 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 722 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 723 การถ่ายโอนมวลสารขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 723 การถ่ายโอนมวลสารขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 731 กระบวนการแยกขั้นสูง 3 (3-0-6) 177 731 กระบวนการแยกขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 732 การเลียนแบบกระบวนการเคมี 3 (3-0-6) 177 712 การเลียนแบบกระบวนการเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 733 การควบคุมและพลศาสตร์กระบวนการขั้นสูง 3 (3-0-6)   รายวิชาเปิดใหม่ 
197 741 วิทยาศาสตร์ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 (3-0-6) 177 741 วิทยาการตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 
197 742 เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฏภาค 3 (3-0-6) 177 742 เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฏภาค 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 751 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ขั้นแนะนํา 3 (3-0-6) 177 751 วิทยาการพอลิเมอร์ขั้นแนะนํา  เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 
197 752 โครงสร้าง สมบัติและการตรวจสอบคุณลักษณะ

ของพอลิเมอร์ 
3 (3-0-6) 177 752 โครงสร้าง สมบัติและการตรวจสอบคุณลักษณะของพอ

ลิเมอร์ 
3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 753 วัสดุประกอบขั้นแนะนํา 3 (3-0-6) 177 753 วัสดุประกอบขั้นแนะนํา 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 761 กระบวนการแก๊สธรรมชาติและการกลั่นน้ํามัน 3 (3-0-6) 177 761 กระบวนการแก๊สธรรมชาติและการทําบริสุทธิ์น้ํามัน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 
197 762 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3 (3-0-6) 177 762 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 771 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 177 771 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หมายเหตุ 
197 772 การออกแบบระบบความร้อน 3 (3-0-6) 177 772 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 773 การเปลี่ยนชีวมวลเพื่อพลังงาน   3 (3-0-6) 177 773 การเปลี่ยนมวลชีวภาพเพื่อพลังงาน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 
197 775 การป้องกันมลภาวะในกระบวนการเคมี 3 (3-0-6)   รายวิชาใหม่ 
197 776 ชีวมวลสําหรับพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิง 3 (3-0-6)   รายวิชาใหม่ 

   177 781 ความปลอดภัยและการป้องกันการสูญเสีย 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
197 781 วิศวกรรมชีวเคมี 3 (3-0-6)   รายวิชาใหม่ 
197 894 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 177 894 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 895 เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีนาโน 3 (3-0-6) 177 895 เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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197 896 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3 (3-0-6) 177 896 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 3.4  หมวดวิทยานิพนธ์  3.4  หมวดวิทยานิพนธ์  

197 898 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 177 898 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
197 899 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 177 899 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 
 
 

 
 
 
 


