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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและบัณฑิตวิทยาลัย    
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาษาอังกฤษ:     Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):         ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย):          ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):      Ph.D. (Chemical Engineering) 

3. วิชาเอก 

    วิศวกรรมเคมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

    แบบ 1.1 และ 2.1  ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

 แบบ 2.2             ไมนอยกวา  72   หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2  

5.2 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 - 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 18/2554 วันที ่17 มกราคม 2554 

    สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555 

เปดสอน ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา  2555    
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติ ในปการศกึษา 2557 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

-  วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 

-  วิศวกรผูควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 

-  นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher) 

-  อาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุงาม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

2 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 3-3499-00871-59-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

3 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ์ 3-4099-00970-79-0 อาจารย Ph.D. (Chemical and 

Process Engineering) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน      

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

              ในปจจุบันภาคการผลิตของประเทศไทยมีการเติบโตและโดดเดนในการผลิตเชิงปริมาณ หรือเปนการผลิต

สินคามูลคาต่ําที่สวนใหญเปนการรับจางผลิต หรือการประกอบสินคาซึ่งเปนการนําพาเทคโนโลยีการผลิตมาจาก

บริษัทแม ตองมีการนําเขาวัตถุดิบ หรือสินคากึ่งสําเร็จรูป เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตยังตองนําเขาจาก

ตางประเทศ อุตสาหกรรมเหลาน้ีมักดําเนินการโดยบริษัทตางชาติ ซึ่งมีการเคลื่อนทุนหรือแหลงการลงทุนไปสู

ประเทศท่ีมีความไดเปรียบในเรื่องตนทุนคาแรงท่ีต่ํากวา  ดังนั้นประเทศไทยจึงไดรับแรงกดดันจากราคาสินคาที่ผลิต

โดยประเทศที่มีแรงงานราคาถูก เชน สินคาจากประเทศจีนและเวียดนาม การสูญเสียความสามารถการแขงขัน

ดังกลาว อาจดูไดจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีจัดอันดับโดยสถาบันนานาชาติ เพ่ือการ

พัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD) ที่รายงานวา ในป พ.ศ. 

2549 ประเทศไทย มีอันดับความสามารถในการแขงขัน อันดับที่ 32 จาก 61 ประเทศ ซึ่งเปนการลดลงจากป พ.ศ. 

2548 สองอันดับ การแกปญหาดังกลาวตองมุงการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น อยางไรก็ตามในภูมิภาคเอเชีย สินคา

เทคโนโลยีระดับบนนั้น ก็ถูกครองตลาดโดยประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสูง เชน ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน การที่ประเทศ

ไทยจะหลุดพนจากสภาวะกดดันและกาวไปแขงขันในตลาดระดับบนที่ มีมูลคาสูงได ประเทศไทยตองเพ่ิม

ความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีของตัวเองใหได อยางไรก็ตามจากรายงานแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทาง

ปญญา (พ.ศ. 2551 – 2555)  จัดทําโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพบวา การ

จัดอันดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 53 จาก 61 ประเทศ  ท้ังนี้ความสามารถ

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่คอนขางต่ําน้ันมีสาเหตุหลักอยู 2 ประการ ไดแก 1) คาใชจายในการวิจัย
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และพัฒนา รวมถึงบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่คอนขางต่ํา 2) ผลงานดานสิทธิบัตร และผลงานตีพิมพทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตร ซึ่งพบวาในป พ.ศ. 2549  ประเทศไทยมีผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรเพียง 1,072 เรื่อง ซึ่งนอยกวา

ประเทศสิงคโปร (3,122 เรื่อง) ไตหวัน (9,270 เรื่อง) และญี่ปุน (60,067 เรื่อง) เปนจํานวนมาก จากท่ีไดกลาวมา

ขางตนจะเห็นไดวาการท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางย่ังยืนและสามารถพ่ึงพาตนเองไดนั้น จําเปนท่ี

ตองใหความสําคัญในการผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงที่สามารถสราง “องคความรูใหม”  แตจากขอมูลของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบวาในป พ.ศ. 2548  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดาน

วิทยาศาสตร เพียง 6,800 คน  ในขณะที่ระดับปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตรมีเพียง 872 คน เพ่ือแกปญหา

ดังกลาวขางตนจึงจําเปนตองเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหมากขึ้น 

      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ไดทวีบทบาทมากข้ึนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนา และแขงขันไดในระดับสากล โดยเฉพาะอยางย่ิงความเคลื่อนไหวและการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในหลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัฒนอันเปนยุคของสังคม

ฐานความรู  และการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลไกดานการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคอยางยั่งยืน เพ่ือนําไปสู

เปาหมายที่จะสรางประชาคมอาเซียนดานการศึกษา ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อาทิการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต การสนับสนุนใหประเทศสมาชิกอาเซียนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือสนับสนุนเปาหมายการจัด

การศึกษาเพ่ือปวงชน  การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมการสอนภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน การสรางเครือขายที่ย่ังยืน ระหวางเยาวชน ครู 

นักวิจัย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิและวิชาชีพ 

เพ่ือสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทกัษะดานวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพขามพรมแดนในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการ

จัดตั้งกองทุนการศึกษาอาเซียน (ASEAN EDUCATION FUND) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือดาน

การศกึษา 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลักสูตร 

              ผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตได 

รวมท้ังการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีจะตองยกระดับดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงข้ึนเพ่ือเขาไปเปน

สวนสําคัญในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเคมีท่ีมี

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน มีความรูคูคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และความเปนผูนํารอบรูและรูเทาทัน

เทคโนโลยีวิชาชีพ สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได มีความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการ

ผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวทันนานาประเทศ ตลอดจนสราง

นักวิจัยและวิศวกรท่ีมีคุณภาพที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

      12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

              ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดตระหนักถึงความจําเปน ในการ

เรงพัฒนาบุคลากรทางดานน้ี  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมใหทันตอการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาค และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี

การแขงขันสูงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สามารถบริหารจัดการอุตสาหกรรมและ

วิสาหกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรงุหลักสูตร   
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 การบริหารหลักสูตร 

  13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา ใน

การพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดําเนินการ 

  13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ควบคุมการ

ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยรวมดวยหรือไม 

อยางไร 

ไมมี  

 13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวย หรือไม อยางไร 

   ไมมี  
 

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555” เปนหลักสูตรท่ีมุง

สรางองคความรู  งานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

และเพ่ือเปนการสรางทรัพยสินทางปญญาในการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง พรอมทั้งผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรู ความสามารถในดานการวิจัย มีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูในสาขาที่ตนเองมี

ความเชี่ยวชาญไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางย่ังยืน  

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555” มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ ประกอบ
วิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. มีความรูลึกในสาขาวิศวกรรมเคมี และศาสตรอื่นในสาขาวิชาท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน สามารถทํา
วิจัยเพ่ือแกปญหาที่ซับซอน หรือสรางองคความรูใหมและถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมเคมี 

3. มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และเปนผูนําในการคิดริเริ่ม สรางสรรคงาน และแกไขปญหาทาง
วิชาการข้ันสูงและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร
หรือถายทอดความรูทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติได รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสถานการณ 

6. มีวุฒิภาวะความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย สามารถ
บริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวม
เปนท่ีตั้ง ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา 

/เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

•  พัฒนา

บุคลากรดาน 

การเรียนการ 

สอนและการ

บริการวิชาการ 

 

 

-  อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารยใหมตองเขา

อบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบตางๆ 

และการวัดผลประเมินผล ท้ังน้ีเ พ่ือใหมี

ความรูความสามารถในการประเมินผลตาม

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิที่ ผู สอนจะตอ ง

สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี 

-  สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให

ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

-  พัฒนาคุณภาพดานการวิจัย 

-  ความสามารถในการวัดและประเมินผลของ

หลักสูตร 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารยใน

หลักสูตร 

-  จํานวนทุนวิจัยที่อาจารยไดรับ 

-  ผล งาน วิ จั ยที่ ตี พิ มพ ในวารสารระดั บ

นานาชาติ 

-  อาจารยใหมเขาอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุน

ใหม  ของคณะและมหาวิทยาลัย 

-  สนับสนุนใหอาจารยมีเวลาทํางานวิจัยเพ่ือ

สามารถเขียนขอทุนเพ่ิมจากแหลงทุนตาง ๆ 

ได 

• การพัฒนา

นักศึกษา 

 

-  สงเสริมนักศึกษาทําวิจัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

-  สงเสริมนักศึกษาเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ 

- จํานวนเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาท้ังใน

และตางประเทศ 

 

หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
  

1.   ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ขอ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

เปนไปตามแนวปฏิบัติในการเปดรายวิชาและการจัดการศกึษาภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน          เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 

ภาคการศึกษาปลาย       เดือน ตุลาคม – เดือน กุมภาพันธ 

ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

หมวดที่ 5 ขอ 26.4 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรงุใหม 
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(2) สําหรับผูเขาศึกษาแบบ 1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(3) สําหรับผู เขาศึกษาแบบ 2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิศวกรรมศาสตร                                

วิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยี ทั้งน้ีตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(4) สําหรับผูเขาศึกษาแบบ 2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีท่ีมีเกรดเฉลี่ยไม

ต่ํากวา 3.25 ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 

นักศึกษาบางคนท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมเคมี

โดยตรง แตสําเร็จการศึกษามาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่เทียบเทา อาจขาดความรู

พ้ืนฐานในบางรายวิชาของหลักสูตรไป 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศกึษาในขอ 2.3 

นักศึกษาท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเคมีโดยตรง จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานเพ่ิมเติมตามรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก 

2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

2.5.1 สําหรับการศึกษา แบบ 1.1 และ 2.1 
 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

แบบ

1.1 

แบบ

2.1 

แบบ

1.1 

แบบ

2.1 

แบบ

1.1 

แบบ

2.1 

แบบ

1.1 

แบบ

2.1 

แบบ

1.1 

แบบ

2.1 

ชั้นปท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ชั้นปท่ี 2 - - 2 1 2 1 2 1 2 1 

ชั้นปท่ี 3 - - - - 2 1 2 1 2 1 

รวม 2 1 4 2 6 3 6 3 6 3 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 2 1 2 1 2 1 
 

2.5.2 สําหรับการศึกษา แบบ 2.2 
 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 1 1 1 1 1 

ชั้นปท่ี 2 - 1 1 1 1 

ชั้นปท่ี 3 - - 1 1 1 

ชั้นปท่ี 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - คาธรรมเนียมการศกึษา 74,358 148,716 223,074 297,432 297,432 

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

รวม 313,028 399,320 486,208 573,722 587,537 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - งบใชสอย ตอบแทนฯ 156,514 199,660 243,104 286,861 293,768 

 - งบครุภัณฑ 93,908 119,796 145,862 172,117 176,261 

 - งบดําเนินการฯ 62,606 79,864 97,242 114,744 117,507 

รวม 313,028 399,320 486,208 573,722 587,537 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศกึษาตอหลักสูตร = 130,126  บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน หรือ แบบทางไกลผานสื่อ หรือผานระบบ e-Learning แลวแตกรณี 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศกึษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียนและประกาศที่จะปรับปรุงใหม 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

          3.1.1  จํานวนหนวยกิต    

3.1.1.1  แบบ 1.1 และ 2.1        รวมตลอดหลักสูตร           48     หนวยกิต 

3.1.1.2  แบบ 2.2                    รวมตลอดหลักสูตร          72     หนวยกิต                                                         

3.1.2   โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

           จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 

                   1.1 วิชาบังคับ (นับหนวยกิต) - - 12 

                   1.2 วิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 3 3 3 

2) หมวดวิชาเลือก - 12 12 

3) ดุษฎีนิพนธ 48 36 48 
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        3.1.3 รายวิชา 

               3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

                         3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 

          เปนรายวิชาท่ีจําเปนตองศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยนักศึกษา

ตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ ทุกรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต และตองมีผลการศึกษาในระดับ S (ลงทะเบียนแบบ 

Audit)         

**197 991   สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 1(1-0-2) 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering I ไมนับหนวยกิต 

**197 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 2 1(1-0-2) 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering II ไมนับหนวยกิต 

**197 993      สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 3 1(1-0-2) 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering III ไมนับหนวยกิต 

                3.1.3.1.2 หมวดวิชาบังคับ (แบบ 2.2  นับหนวยกิต)  

**197 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Computational Methods in Chemical Engineering  

**197 702 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  

**197 703 ปรากฏการณการนําพาข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena  

**197 704 วิศวกรรมปฏิกิรยิาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Chemical Reaction Engineering  

                     3.1.3.1.3 หมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1 และ 2.2)       

           เปนรายวิชาท่ีใหนักศึกษาเลือกเรียนเพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในสาขา

วิศวกรรมเคมี ตามความสนใจของนักศึกษา และชวยสงเสริมการทาํดุษฎีนิพนธของนักศึกษา  โดยแบบ 2.1 และแบบ 

2.2 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ หรือ รายวิชาที่จะ

เปดเพ่ิมเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและกระบวนการ  

**197 911 การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) 

 Design of Thermal System  

**197 912 กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 

Adsorption Processes  

 กลุมวิชาวัสดุศาสตร 

**197 921 วิศวกรรมพอลิเมอร 3(3-0-6) 

Polymer Engineering  
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 กลุมวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม 

**197 931 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

Energy and Environment  

**197 932 พลังงานทางเลือกในรปูของชีวมวล 3(3-0-6) 

Biomass for Renewable Energy  

**197 933 วิศวกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 

 Green Engineering  

 กลุมวิชาเฉพาะ 

**197 981 ความปลอดภัยและการปองกันการสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี    3(3-0-6) 

Safety and Loss Prevention in Chemical Pant  

**197 982 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Biochemical Engineering  

                     3.1.3.1.4 ดุษฎีนพินธ 

**197 997 ดุษฎีนิพนธ  48  หนวยกิต 

Dissertation  

**197 998 ดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 

Dissertation  

**197 999 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต 

Dissertation  
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

   197 xxx หมายถึง รหัสของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา ซึ่งจําแนกดังนี้ 

         เลข 7-8 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท 

         เลข 9 หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก 

ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือสาขาวิชา ซึ่งจําแนกดังน้ี 

          เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรข้ันสูง 

         เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรและกระบวนการ 

         เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาอุณหพลศาสตรและปรากฏการณการนําพา              

         เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบและการควบคุมกระบวนการ 

         เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมตัวเรงปฏิกิริยา 

         เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาวัสดุศาสตรข้ันสูง  

         เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาพลังงานและปโตรเคมี 

         เลข 7 หมายถึง กลุมชีวเคมีและสิ่งแวดลอม 

         เลข   8 หมายถึง กลุมวิชาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

         เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี และหมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ 

ตัวเลขตวัที่  6 หมายถึง ลําดับท่ีของวิชาในแตละหมวดวิชาหรือสาขาวิชา 

        สําหรับ XXX XXX  หมายถึง รายวิชาอื่นๆ โดยอาจเปนวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร หรือคณะอ่ืนๆใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของบัณฑิต

วิทยาลัย ใหใชเปนวิชาเลือกในหลักสูตรน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 701 วิธีการคาํนวณทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูง 

Computational  Mathematics in Chemical 

Engineering 

- - 3(3-0-6) 

197 702 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูง 

Advanced Chemical Engineering 

Thermodynamics 

- - 3(3-0-6) 

 197 xxx รายวิชาเลือก  

Elective  

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

 197 xxx รายวิชาเลือก  

Elective  

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

 197 xxx รายวิชาเลือก  

Elective  

- 3(3-0-6) - 

 197 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering I 

1(1-0-2) 
ไมนับหนวยกติ 

1(1-0-2) 
ไมนับหนวยกิต 

- 

197 997 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 12 

หนวยกิตสะสม 9 9 12 

    

 ปท่ี 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 703 ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง 

Advanced Transport Phenomena 

- - 3(3-0-6) 

197 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 

Advanced Chemical Reaction Engineering 

- - 3(3-0-6) 

  197 xxx รายวิชาเลือก  

Elective  

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

 

 197 xxx รายวิชาเลือก  

Elective  

- - 3(3-0-6) 

197 997 

 
ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 
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197 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 6 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 12 

หนวยกิตสะสม 18 18 24 

    

 ปท่ี 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering I 

- - 1(1-0-2) 
ไมนับหนวยกิต 

197 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 2 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering II 

1(1-0-2) 
ไมนับหนวยกติ 

1(1-0-2) 
ไมนบัหนวยกิต 

- 

197 997 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

197 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

197 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 9 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 9 

หนวยกิตสะสม 27 27 33 

    

 ปท่ี 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 997 

 

197 998 

 

197 999 

ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

9 

- 

 

9 

 

- 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 9 

หนวยกิตสะสม 36 36 42 
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ปท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 992 

 

สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 2 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering II 

- 

 

- 

 

1(1-0-2) 
ไมนับหนวยกิต 

197 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 3  

Dissertation Seminar in Chemical Engineering III 

1(1-0-2) 
ไมนบัหนวยกิต 

1(1-0-2) 
ไมนบัหนวยกิต 

- 

197 997 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

197 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

197 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 9 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 9 

หนวยกิตสะสม 45 45 51 
    

ปท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  แบบ 2.2 

197 997 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

3 - - 

197 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

197 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 3 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 3 3 9 

หนวยกิตสะสม 48 48 60 
    

ปท่ี 4 ภาคการศกึษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.2 

197 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 3 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering III 

1(1-0-2) 

ไมนบัหนวยกิต 

197 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 

หนวยกิตสะสม 69 
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ปท่ี 4 ภาคการศกึษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.2 

197 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

3 

ลงทะเบียนเรียนรวม 3 

หนวยกิตสะสม 

 

72 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

**197 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Computational Methods in Chemical Engineering  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การประยุกตใชวิธีผลตางอันตะ และการประมาณเชิงวิเคราะห เพ่ือแกปญหา

ปรากฏการณ การถายโอน อุณหพลศาสตร และการไหลของสองวัฏภาค การหาคําตอบ

แบบลองผิดลองถูกของสมการพีชคณิต ปญหาเกี่ยวกับการเริ่มตนที่ไมเปนเสนตรง และ

ปญหาขอบเขตของสมการ อนุพันธแบบธรรมดา การเขียนสูตรและการหาคําตอบเชิง

ตัวเลขของสมการอนุพันธยอยแบบ พาราโบลิก อิลิปติก และไฮเปอรโบลิก ลักษณะเฉพาะ 

การหาสูตร และการหาคําตอบเชิงตัวเลขของสมการอินทิกรลั  

 

      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 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การทําดุลพลังงาน การทําดุลเอนโทรป คุณสมบัติหรือตัวแปรในอุณหพลศาสตร

สมดุลวัฏภาค สมดุลวัฏภาคกรณีกาซและของเหลวไมใชอุดมคต ิสมดุลปฏิกิริยาเคมี 

      Energy balance, entropy balance, thermodynamics properties, phase 

equilibrium, phase equilibrium, phase equilibrium for nonideal gas and 

liquid, chemical reaction equilibrium. 
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**197 703 ปรากฏการณการนําพาขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Transport Phenomena  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การถายโอนโมเมนตัม การถายโอนพลังงาน การถายโอนมวลสาร การวิเคราะห

การถายโอนในระดับโมเลกุล และโดยการพาของโมเมนตัม พลังงาน และมวลสารดวยการ

ไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวน การหาคําตอบเชิงวิเคราะหที่สภาวะคงตัวและสภาวะท่ี

เปลี่ยนแปลงตามเวลา การถายโอนพลังงาน มวลสารและโมเมนตัมพรอมกัน 

 

       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 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Chemical Reaction Engineering  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบอุณหภูมิคงท่ี การปฏิบัติการของเครื่องปฏิกรณ

แบบถังกวนที่สภาวะไมคงตัว การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบอุณหภูมิไมคงที่ท่ีสภาวะคง

ตัว การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบอุณหภูมิไมคงท่ีท่ีสภาวะไมคงตัว แบบจําลองเครื่อง

ปฏิกรณแบบไมอุดมคติ 

      Isothermal reactor design, unsteady-state operation of stirred 

reactors, steady-state nonisothermal reactor design, unsteady-state 

nonisothermal reactor design, models for nonideal  reactors. 

 

 

**197 911 การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) 

 Design of thermal System  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การออกแบบระบบทางความรอนที่ทํางานได การประเมินทางเศรษฐศาสตรของ

ศักยภาพการลงทุน แบบจําลองของอุปกรณทางความรอน การจําลองระบบคาท่ีเหมาะสม

ที่สุดทางความรอน วิธีการคํานวณสําหรับการหาคาที่เหมาะที่สุดพฤติกรรมพลวัตรของ

ระบบความรอน  

 Design of workable thermal systems, economics evaluating potential 

investments, modeling thermal equipment, system simulating, thermal 

optimization, calculation methods of optimization, dynamic behavior of 

thermal systems. 
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**197 912 กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 

 Adsorption Processes  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 นิยามของคํา สมดุลการดูดซับสําหรับสารบริสุทธ์ิ การหาพื้นที่ผิวและการกระจาย

ตัวของปริมาณรูพรุนของสารดูดซับโดยเทคนิคการดูดซับแกส กระบวนการนําพาสารใน

ระบบดูดซับ พลศาสตรของการดูดซับแบบเบดบรรจุ วิธีการออกแบบ  

 Definition of term, adsorption equilibrium of pure component, 

determination of surface area and pore volume distribution of adsorbents 

by gas-adsorption technique, transport processes in adsorption systems, 

dynamics of fixed-bed adsorption, design procedures. 

 

 

**197 921 วิศวกรรมพอลิเมอร 3(3-0-6) 

 Polymer Engineering  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       พอลิเมอรและการนําไปประยุกตใชเปนวัสดุวิศวกรรม  โครงสรางและสมบัติของ

พอลิเมอร พอลิเมอรที่มีโครงสรางผลึก กึ่งผลึกและอสัณฐาน พอลิเมอไรเซชัน สารละลาย

พอลิเมอร สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร  

      Polymers and their application as engineering materials, structure 

and properties of polymers, crystalline, semi crystalline and amorphous 

polymer, polymerization, polymer solutions, mechanical properties of 

polymer composite. 

 

 

**197 931 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

Energy and Environment  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       พลังงานและสิ่งแวดลอม แหลงพลังงานและการใชพลังงานของโลก หลักการทาง

อุณพลศาสตรของการเปล่ียนพลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟา การสง และการเก็บรักษา 

พลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานไฟฟาจากนิวเคลียร พลังงานหมุนเวียน 

ผลกระทบของการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลตอสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน 

      Energy and the environment, global energy use and supply, 

thermodynamic principles of energy conversion, electrical energy 

generation, transmission and storage, fossil-fueled power plants, nuclear-

fueled power plant, renewable energy, environmental effects of fossil fuel 

use, global warming. 
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**197 932 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass for Renewable Energy  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การใชพลังงาน แหลงพลังงานสํารอง การหมดลงของพลังงานและปญหา

สิ่งแวดลอมแนวคิดและการตลาดของการใชชีวมวลเพ่ือเปนแหลงพลังงาน กระบวนการการ

เปลี่ยนชีวมวลทางกายภาพเปนพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบบูรณาการการผลิตชีว

มวลและการเปลี่ยนชีวมวลเปนพลังงาน รวมถึงการผลิตพลังงานสุทธิ 

 

  Energy consumption, energy reserves, depletion and environmental 

issue, concept and markets of biomass as an energy resource, biomass 

conversion processes to bioenergy production, biotechnology, production 

and conversion biomass system to be bioenergy and net energy production. 
 

 

**197 933 วิศวกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 

 Green Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หนาที่และความรับผิดชอบของวิศวกร

เคมี การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลทางสิ่งแวดลอมของกระบวนการเคมี การ

ประเมินอันตรายและการไดรับอันตราย การใชพลังงานและการใชมวลสารรวมกัน การ

จัดทาํบัญชีคาใชจายสําหรับสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา 

      Environmental law and regulations, the roles and responsibilities of 

chemical engineers, evaluating and improving environmental performance of 

chemical processes,  evaluating environmental fate and exposure, process 

energy and mass integration, environmental cost accounting, case studies. 
 

 

**197 981 ความปลอดภัยและการปองกันการสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

Safety and Loss Prevention in Chemical Plant  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       วิศวกรรมความปลอดภัยขั้นแนะนํา กาซอุตสาหกรรมและการจัดการความ

ปลอดภัยของสารเคมี รวมถึงความเปนพิษของสารเคมี การประเมินความอันตราย 

แบบจําลองของแหลงตางๆ แบบจําลองของการแพรกระจาย เพลิงไหมและการระเบิด

รวมถึงการเขาใจชนิดของการเกิดเหตุการณนั้น การออกแบบระบบปองกันเพลิงไหมและ

การระเบิด กฎหมายและขอบังคับเรื่องความปลอดภัยสําหรับวิศวกรความปลอดภัย 

 Introduction to engineering safety, industrial gas and chemical safety 

handling including toxicology, rish assessment, source models, dispersion 

models, fires and explosions including to the understanding of types of 

extinguishers, design to prevent fires and explosions, legislation and safety 

law for safety engineers. 
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**197 982 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

Biochemical Engineering  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      แนะนําเขาสูชีวเคมีวิศวกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานของสิ่งมีชีวิต 

การนําเอนไซมมาใชในกระบวนการทางเคมีชีวภาพ จลนพลศาสตรการเจริญเติบโตของ

เซลลสําหรับผลผลิตทางชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณเฉพาะสําหรับกระบวนการทาง

ชีวภาพ การทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิในกระบวนการผลิตข้ันสุดทายของกระบวนการ

เทคโนโลยีชวีภาพ นําเสนอรายงานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย 

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. 

 

 

**197 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 1(1-0-2) 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering I ไมนับหนวยกิต 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

        ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนขอเสนอโครงการ การออกแบบ

การทดลอง การรวบรวมและบันทึกขอมูล การอางอิง กิตติกรรมประกาศ และการเปน

ผูเขียน คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย เทคนิคในการเลือกหัวขอ การสืบคนและการ

ทบทวนวรรณกรรม การนําเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ การนําเสนอหัวขอวิจัยขั้นสูงทาง

วิศวกรรมเคมีท่ีเลือกสรรแลวดวยปากเปลา 

       Research methodology, literature review, how to write the research 

proposal, research design, data collections and recording, reference, 

acknowledgement and authorship, moral and ethic of researcher, 

techniques of topic selection, literature search and review and presentation 

in the public, oral presentation of selected topics in advanced chemical 

engineering research. 

 

 

**197 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 2 1(1-0-2) 

Dissertation Seminar in Chemical Engineering II ไมนับหนวยกิต 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 991  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา แลtวิเคราะหผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแลวภายใต

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ นักศึกษานําเสนอผลงานอยางเปนทางการตอ

ผูฟงคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของผูนําเสนอ 

 

 



    มคอ.2 

- 19 - 

  

      Post graduate study and analyze the published research papers 

under supervision of the research advisor.  Each postgraduate student 

makes a formal presentation to the audient. The committees evaluate the 

student performance. 

 

   

**197 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 3 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar in Chemical Engineering III ไมนับหนวยกิต 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  197 992  

      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา และวิเคราะหผลงานวิจัยภายใตคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ นักศึกษานํา เสนอผลงานอยางเปนทางการตอผูฟ ง 

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของผูนําเสนอ 

       Post graduate students study and analyze the research works under 

supervision of the research advisor. Each graduate student makes a formal 

presentation to the audient. The committees evaluate the student 

performance. 

 

 

**197 997 ดุษฎีนิพนธ                                                                                              48 หนวยกิต 

Dissertation  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การกําหนดวัตถุประสงค  การทบทวนวรรณกรรม  การกําหนดขอบเขตและเคา

โครงดุษฎีนิพนธ  การพัฒนาตนแบบ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูล  การ

เตรยีมผลการทดลองและอภิปรายผล  การเตรียมบทความวิจัยสําหรับประชุมวิชาการ การ

เขียนดุษฎีนิพนธ การสอบดุษฎีนิพนธ     

 Definition of objectives, literature survey, determination of scope and 

thesis outline, prototype development, experimental design, data analysis, 

result preparation and discussion, research paper preparation for a 

conference, thesis  paper write up, defense examination. 

 

 

**197 998 ดุษฎีนิพนธ                                                                                              48 หนวยกิต 

Dissertation  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

      การกําหนดวัตถุประสงค  การทบทวนวรรณกรรม  การกําหนดขอบเขตและเคา

โครงดุษฎีนิพนธ การพัฒนาตนแบบ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูล การ

เตรยีมผลการทดลองและอภิปรายผล  การเตรียมบทความวิจัยสําหรับประชุมวิชาการ การ

เขียนดุษฎีนิพนธ การสอบดุษฎีนิพนธ 
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 Definition of objectives, literature survey, determination of scope 

and thesis outline, prototype development, experimental design, data 

analysis, result preparation and discussion, research paper preparation for a 

conference, thesis paper write up, defense examination. 

 

 

**197 999 ดุษฎีนิพนธ  36 หนวยกิต 

 Dissertation  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

       การกําหนดวัตถุประสงค   การทบทวนวรรณกรรม   การกําหนดขอบเขตและเคา

โครงดุษฎีนิพนธ  การพัฒนาตนแบบ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูล  การ

เตรยีมผลการทดลองและอภิปรายผล  การเตรียมบทความวิจัยสําหรับประชุมวิชาการ การ

เขียนดุษฎีนิพนธ การสอบดุษฎีนิพนธ 

      Definition of objectives, literature survey, determination of scope and 

thesis outline,  prototype development, experimental design, data analysis, 

result preparation and discussion, research paper preparation for a 

conference, thesis paper write up, defense examination. 

 

 

3.2 ชื่อเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุงาม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

2 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 3-3499-00871-59-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

3 นายอาทิตย  เนรมิตตกพงศ 3-4199-00553-35-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

4 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ์ 3-4099-00970-79-0 อาจารย Ph.D. (Chemical and Process  

Engineering) 

5 นางสาวยุวรัตน  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบ 2) 
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3.2.2  อาจารยประจํา 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางกันยรัตน  โหละสุต 3-4099-00019-55-6 รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

2 นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุงาม 3-4499-00099-05-3 รองศาสตราจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

3 นายประสงค  วงศวิชา 4-1006-00048-92-8 ผูชวยศาสตราจารย  D.Eng. (Chemical Engineering) 

4 นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 3-3499-00871-59-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

5 นายอภิชาติ  อาจนาเสียว 3-3612-00230-49-5 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Machanical 

Engineering) 

6 นายอาทิตย  เนรมิตตกพงศ 3-4199-00553-35-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Environmental 

Chemistry and Engineering) 

7 นายกิติโรจน  หวันตาหลา 3-9105-00279-69-8 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

8 นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักดิ์ 3-4099-00970-79-0 อาจารย Ph.D. (Chemical and Process   

Engineering) 

9   นายชัยภัทร เครือหงส 3-9001-00102-07-3  อาจารย D.Eng. (Metallurgy and 

Ceramics) 

10 นายทินกร  คําแสน 3-4017-00301-29-3 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

11 นางสาวยุวรัตน  เงินเย็น 3-5205-00033-37-4 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

12 นายอธิป  เหลืองไพโรจน 3-1001-01033-88-9 อาจารย Ph.D. (Chemical Engineering) 

3.2.3  อาจารยพิเศษ 

                   ภาควิชาฯ จะทําการเชิญอาจารยพิเศษมาสอนตามความจําเปน 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)  

ไมม ี

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 

5.1   คําอธิบายโดยยอ 

       การทําดุษฎีนิพนธ  คือการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมเคมีภายใตการดูแลของ

คณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา

แตละคนจนแลวเสร็จ  พรอมเรียบเรียงเขียนเปนดุษฎีนิพนธและตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ตาง ๆ  

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  5.2.2  ดานความรู 

  5.2.3  ดานทักษะทางปญญา 

 5.2.4  ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 5.2.5  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   5.3  ชวงเวลา 

 แบบ 1.1  เร่ิมทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษาที่  1 

 แบบ 2.1  เร่ิมทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษาท่ี  1 

 แบบ 2.2  เร่ิมทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษาท่ี  2 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

         แบบ 1.1  ดุษฎีนิพนธ            48            หนวยกิต 

 แบบ 2.1  ดุษฎีนิพนธ            36            หนวยกิต 

 แบบ 2.2  ดุษฎีนิพนธ            48            หนวยกิต 

5.5   การเตรียมการ 

             มีการกําหนดชั่วโมงใหคําแนะนําปรึกษาในการทําดุษฎีนิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนํา

แหลงขอมูล มีการกําหนดเวลาเสนอความกาวหนาดุษฎีนิพนธ การเตรียมอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการ

คนควาทําดุษฎีนิพนธ 

5.6   กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลงานการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา คือ การสอบหรือประเมินเคาโครงการ

ประเมินความกาวหนา การสอบวัดคุณสมบัติของบัณฑิต การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ และการประเมินผลงานตีพิมพ

เผยแพร 
 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

เปนนักบริหารหรือนักวิจัยวิศวกรรมเคมี ฝกฝนใหเปนนักบริหารหรือนักวิจัยในอุตสาหกรรมและ

วิสาหกิจประเภทตาง ๆ  โดยเชิญผูเ ช่ียวชาญในแตละ

สาขาอุตสาหกรรมหรือจัดเขาเยี่ยมชมโรงงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับงานวิจัยในภาควิชา เพื่อพัฒนางานวิจัยและ

สรางองคความรูใหม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาการและวิชาชีพ เปนผูรูและเปนผูนํา

ในการริเร่ิมใหมีการทบทวนปญหาและใชดุลยพินิจอยางผูรูในการแกไขปญหาทางจรรยาบรรณ

วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนตาม

กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรัก

และภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 
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2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรยีนหรือในวิชาเรียน 

(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย และดุษฎีนิพนธ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

(3) ประเมินการเขียนดุษฎีนิพนธ ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน โดยอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูลกึในทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และศาสตร

ในสาขาวิชาที่มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

(2) สามารถทําการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูตาง ๆ เพ่ือแกปญหาที่ซับซอนหรือสรางองคความรู

ใหมและถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมเคมี ไดทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

(3) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปใน

สาขาวิชา 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ที่เปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ  

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

(3) ประเมินคุณภาพของรายงาน เพ่ือตรวจสอบผลงานซึ่งตองไมคัดลอกผลงานผูอ่ืนหรือไมแอบอาง

ผลงานผูอ่ืน โดยอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาและบูรณาการ

ความรูในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพื่อพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหม ๆ 



    มคอ.2 

- 24 - 

  

ไดอยางมีนัยสําคัญ 

(2) สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องที่ซับซอนไดดวยความตนเอง และหา

ขอสรุปที่สมบูรณเพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษา

อิสระ 

(3) การจัดสัมมนายอยเสริมหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมานําเสนองานวิจัยท่ีทันสมัย

หรือแนวคิดในการทําวิจัยใหม 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรยีนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ 

การศึกษาอิสระ 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

(4) ประเมินผลจากการเขารวมสัมมนาของนักศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น อภิปรายขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการ

ในเวทีวิชาการไดอยางมีหลักการและเปนที่ยอมรับในกลุมบุคคลในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(2) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองและเครือขายวิจัย ใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงไว 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทาํงานเปนกลุม  

(2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ ผานการทํากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

(3) จัดใหมีการนําเสนอความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ นําเสนอตอผู ท่ีสนใจ เชน นักศึกษา

ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท และบุคคลภายนอก ทุกปการศึกษา 

(4) การจัดใหมีระบบหองวิจัยที่นักศึกษาปริญญาเอกตองทํางานเปนผูชวยอาจารยในการดูแล

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ในการทําโครงงานระดับปริญญาตรี 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรยีนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(2) ประเมินผลการเรยีนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศกึษาอิสระ 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

(4) ประเมินผลการนาํเสนอความกาวหนา โดยผูเขารวมสัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรและสถิต หรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการที่

สลับซับซอนและพัฒนาองคความรูใหมได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร แสวงหาความรู

ดวยตนเอง การสรางสรรคผลงานทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของ

ผูอืน่ 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  

(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศกึษาอิสระ 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร 

บทความ สื่อตาง ๆ  

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

เอกสารแนบ 1 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

     เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรงุใหม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณี 

เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรงุรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเนื้อหา

ใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเน้ือหาโดย

เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
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2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของนกัศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  หมวดที่  9  

ขอ  54.3  หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

3.2 นักศึกษาตองตีพิมพผลงานท่ีไดมาจากการทําดุษฎีนิพนธ หรือเปนสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธอยางนอย  2  

บทความ  โดย 

3.2.1  ตองตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลไดรับ

การยอมรับจากสากล อยางนอย 2 บทความ  หรือ 

 3.2.2  ตองตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลท่ี

ไดรับการยอมรับจากสากล อยางนอย 1 บทความ และ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Thai–Journal  

Citation Index (TCI) อยางนอย 1 บทความ 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม ทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการ

จัดการเรียนการสอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลาย

หัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธาน

หลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

1.6 เขารับการอบรมนักวิจัยใหมรวมกับมหาวิทยาลัย 

1.7 จัดใหมีกลุมวิจัยเฉพาะทางในภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสาขาวิชา โดยใหอาจารยที่

มีความเชี่ยวชาญเปนหัวหนากลุมวิจัย และคอยแนะนําอาจารยใหมที่เขารวมกลุมวิจัย 

1.8 จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณในการดูแลและใหคําปรึกษานักศึกษา 

กับอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปด
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หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคน

อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการวิจัยและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เร่ือง 
 

 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตอง

ทําหนาที่ดังน้ี 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทนัสมัยอยูเสมอ 

1.2  จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา 

1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

1.4  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5  การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่มีความรูความสามารถตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และกํากับ

ติดตามใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

1.6  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ การจัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการให

คําปรกึษาดุษฎีนิพนธ 

1.7  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก

คณะ  โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนา

อาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา คาใชจายในการทําวิจัย ฯลฯ 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

2.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบรกิาร 

1. ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ  

1.1  หนังสือ 

         ภาษาไทย                                 จํานวน       2,195   รายการ 

         ภาษาตางประเทศ    จํานวน       1,487       รายการ 

            1.2  วารสาร 

         ภาษาไทย                จํานวน            27         รายการ 

                               ภาษาตางประเทศ                        จํานวน            30         รายการ 

2. ทรัพยากรที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส (ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส) 

                      ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง (Reference Databases) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดฉบับเต็มของ

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 

               ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ ฐานขอมูลท่ี

หองสมุดสรางข้ึนเองและ สืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน 

               ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรพัยากรสารนเิทศ (Bibliographic Database) 

               ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 

              ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

                  การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ผานเครือขาย Internet       

2.2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 

1. สถานที่ 

  หองสํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี                        1  หอง 

           หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี                          6  หอง 

           หองประชุม                                                   1  หอง 

          หองบรรยาย                                                 5  หอง 
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           หองสมุด                                                       1  หอง 

2. อุปกรณการสอน 

2.1.1 อุปกรณการสอนที่มีอยูแลว 

      เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร (ใชรวมกับคณะ)                      200   เคร่ือง 

      เคร่ืองรับโทรทัศน                                           2  เคร่ือง 

      เคร่ืองเลนวีดิทัศน                                           1  เคร่ือง 

      เคร่ืองฉายภาพแบบ LCD พรอมภาพ                    3  ช ุด 

   เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะพรอมจอรับภาพ        3  ชุด 

     2.1.2    อุปกรณหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 

   ชุดศึกษาของไหลในอุโมงคลม                        1  ชุด 

  ชุดศึกษาการไหลในหอคงท่ี และหอฟูอิไดซ         1  ชุด 

 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน                 1  ชุด 

   เคร่ืองและเปลี่ยนความรอนแบบ Shell และทอ     1  ชุด 

   ชุดศึกษาการแผรังสีความรอน                      1  ชุด 

   ชุดศึกษาการตกตะกอน           1  ชุด 

   หอกลั่นลําดับสวน      1  ชุด 

         เคร่ืองสกัดสารจากของแข็งโดยของเหลว   1  ชุด 

  เครื่องอบแหงแบบถาด     1  ชุด 

  เครื่องแกสโครมาโทกราฟ     4  ชุด 

                      เครื่อง Thermo Gravimetric Analyzer   1  ชุด 

  เครื่อง Differential Thermal Analyzer   1  ชุด 

  เครื่องวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการแพรของแกส   1  ชดุ 

  เครื่องวิเคราะหแกสไนโตรเจนออกไซด   1  ชุด 

  ชุดวิเคราะหสัมประสิทธ์ิการแพรของแกส   1  ชุด 

  เครื่องมือวิเคราะหโครงสรางของสาร    1  ชุด 

  เครือ่งปฏิกรณมีตัวเรงปฏิกิรยิาในวัฏภาคแกสท่ีความดันสูง 1  ชุด 

  เครื่องปฏิกรณมีตัวเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องสําหรับปฏิกิริยา 1  ชุด 

  ในวัฏภาคแกสและของเหลวท่ีความดันสูง   1  ชุด 

  ชุดคอมพิวเตอรเพ่ือการจําลองกระบวนการทางเคมี  1  ชุด 

  เครื่องวิเคราห Atomic Absorption Spectroscropy       1  ชุด 

  เครื่องวิเคราะห UV specstroscropy   1  ชุด 

  เครื่องวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวและรูพรุนของวัสดุ   1  ชุด 

  เครื่องวิเคราะหการไหลของพอลิเมอร    1  ชุด 
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  2.1.3    อุปกรณหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีท่ีตองการเพ่ิมเติม 

เครื่องวิเคราะหแกสดวยเทคนิคแมสสเปก 1 ชุด 

เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด 

เครื่องปฏิกรณความดันสูง 1 ชุด 

เครื่องวัดปริมาณแรธาตุและหมูธาตุระบบอัตโนมัติ 1 ชุด 

เครื่องทําความสะอาดดวยคลื่นอุนตราโซนิค 1 ชุด 

อางเขยาสารแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 

เครื่องทําความเย็น 1 ชุด 

เครื่องเหวี่ยงสาร  1 ชุด 

เครื่องสังเคราะหสารดวยคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด 

เครื่องวิเคราะหสารดวยการเรื่องแสงของรังสีเอ็กซ    1 ชุด 

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน 1 ชุด 

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด 1 ชุด 

เครื่องวิเคราะหเอ็ม เอ็น อาร  ฟูเรียทรานฟอรม 1 ชุด 

เครื่องวิเคราะหธาตุ คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน 1 ชุด 
 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดใหมีหองศึกษาคนควาสําหรับนักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งรวบรวมหนังสือคูมือ 

หนังสืออางอิง ตํารา วารสาร รายงานการวิจัยและดุษฎีนิพนธในสาขาวิชา รวมทั้งมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท่ี

นักศึกษาสามารถคนควาผานระบบออนไลน จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยและแหลงสารสนเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 

    2.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

           มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเขา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ีดานโสตทัศน

อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1  การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารงานบุคคล  

3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ

นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมทุกๆ เดือน การสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ต ฯล 

3.3  การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

            หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน 

หนวยงานของรัฐมาสอน เปนอาจารยที่ปรึกษารวมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการเรียนรูจาก

ผูมีประสบการณตรง ฯลฯ 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เก่ียวของ

กับการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาที่ดูแล

หองปฏิบัติการวิจัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

             การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรน้ี ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การทัศนศึกษา 

ทําวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการและ คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศกึษา 

5.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนกัศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทํา

หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา  5  คน และอาจารยตองกําหนดชั่วโมงให

คําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 2  ช่ัวโมง ฯลฯ และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธตามเกณฑ

มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.3 การอุทธรณของนักศกึษา 

             การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสารแนบ 7) 

6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศกึษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

 6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

      ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป และเปนไปตามระบบประเมินผล

การจัดการหลักสู ตร  มหา วิทยาลัยขอนแกน  ซึ่ งดํ า เนิ นการทุกสิ้ นป การศึ กษา  ผ านระบบออนไลน 

http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วัด และเปนไปตามระเบียบ/

ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม (เอกสารแนบ 8)  

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแต

ละรายวิชา 
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(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงานตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัด

แผนการเรียนการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน  

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาใน

หลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 

เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป และเปนไปตาม

ระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน 

http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 ตัวชี้วัด และเปนไปตามระเบียบ/

ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ

ทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับป

การศกึษาถัดไป 

      4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย 

โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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             

 1.1 หมวดวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)             

**197 991  สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 • • • • • • • • ο • • • 

**197 992  สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 2 • • • • • • • • ο • • • 

**197 993  สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 3 • • • • • • • • ο • • • 

 1.2 หมวดวิชาบังคับ       12 หนวยกิต             

**197 701  วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 702 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขัน้สูง ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 703 ปรากฏการณการนําพาขั้นสูง ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง ο ο • • • ο • • ο • • • 

2. หมวดวิชาเลือก              12  หนวยกิต             

กลุมวชิาคณติศาสตรและกระบวนการ             

**197 911  การออกแบบระบบความรอน ο ο • • • ο • • • ο • • 

**197 912  กระบวนการดูดซับสาร ο ο • • • • • • ο • • • 

กลุมวชิาวสัดุศาสตร             

**197 921  วศิวกรรมพอลิเมอร ο ο • • • • • • ο • • • 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุมวชิาพลังงานและสิ่งแวดลอม             

**197 931  พลังงานและสิ่งแวดลอม ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 932  พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 933  วศิวกรรมสีเขียว   • • •  • • ο • • • 

กลุมวชิาเฉพาะ             

**197 981  ความปลอดภัยและการปองกันการ 

                สูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี
ο ο • • • ο • • ο • • • 

**197 982  วศิวกรรมชีวเคมี  ο ο • • • ο • • ο • • • 

1. หมวดดุษฎนิีพนธ                

**197 997  ดุษฎีนิพนธ   • • •  • •  • • • 

**197 998  ดุษฎีนิพนธ   • • •  • •  • • • 

**197 999  ดุษฎีนิพนธ   • • •  • •  • • • 

 

 

หมายเหต ุ  หลักสูตรแบบ 1.1   ไมตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก เวนแตหลักสตูรจะกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตและไมคิดคาคะแนน 

              **  รายวชิาเปลี่ยนแปลง 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

3.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาการและวิชาชีพ เปนผูรูและเปนผูนําในการริเริ่มใหมี

การทบทวนปญหาและใชดุลยพินิจอยางผูรูในการแกไขปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ 

1.2 มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม

และจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตาง

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

 

3.2 ดานความรู 

2.1  มีความรูลึกในทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และศาสตรในสาขาวิชาท่ีมี

ความเก่ียวของสัมพันธกัน 

2.2  สามารถทําการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูตาง ๆ เพื่อแกปญหาที่ซับซอนหรือสรางองคความรูใหมและ

ถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมเคมี ไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.3 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รวมถึงงานวิจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสาขาวิชา 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคม ีท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

 

3.3 ทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาและบูรณาการความรูใน

สาขาวิชาของตนและสาขาวิชาที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหม ๆ ไดอยางมนีัยสําคัญ 

3.2 สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องท่ีซับซอนไดดวยความตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณ

เพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 

 

3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น อภิปรายขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการในเวทีวิชาการ

ไดอยางมีหลักการและเปนที่ยอมรับในกลุมบุคคลในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4.2 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองและเครือขายวิจัย ใหมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานระดับสูงไว 

 

3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรและสถิต หรือกระบวนการวิจัยในการ

คิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซอนและพัฒนาองคความรูใหมได 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร แสวงหาความรูดวยตนเอง การ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืน 
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เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุงาม 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย ระดับ 9 
 

2. ประวัติการศกึษา 
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3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.6  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

สมใจ  ขจรชีพพันธุงาม. (2548). ดุลมวลสารและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย    การศกึษาการผลิตถานกัมมันตจากแกลบ  

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ป (พ.ศ. 2543-2544 )  
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ระยะเวลาดําเนินการ    1 ป (พ.ศ.2546–2547)  

ไดรับทุนอุดหนุนจาก   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

หัวหนาโครงการวิจัย  การศึกษาการผลิตเอทิลอะซีเตดจากเอทานอล    

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ป (พ.ศ. 2548-2549)  

ไดรับทุนอุดหนุนจาก    สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล 
 

หัวหนาโครงการวิจัย   การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศโดยใชคารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวด  
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มิ.ย.2545 หนา 87-100. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา 26  ป 
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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  

 5.2  ระดับปริญญาโท  

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 (หลักสูตรนี้) 

197 921  POLYMER ENGINEERING 

197 997  DISSERTATION 

197 998  DISSERTATION 

197 999  DISSERTATION 
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นางสุธาสินี  เนรมิตตกพงศ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ               ป พ.ศ. ท่ีจบ 

                 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน          2536 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            2539                       

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                

ปริญญาเอก        D.Eng. (Environmental              Tokyo Institute of                  2547 

                                  Chemistry And Engineering)      Technology, Japan. 

 

3. ผลงานทางวิชาการ    

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 

3.2 งานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย   การสังเคราะหไดเมทิลอีเทอรจากเมทานอลบนตัวเรงปฏิกิริยาโลหะฟอสเฟต 

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ป  

ไดรับทุนอุดหนุนจาก     สกว. และ สกอ. ป 2549 งบประมาณ 480,000 บาท  

 3.3   บทความทางวิชาการ 

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 ธนประดิษฐกลุ พงษเสริฐ ศรีพรหม วิมลพร เอี่ยมอมรพันธ สุธาสินี เนรมิตตกพงศและ อาทิตย เนรมิตตก

พงศ. (2553). การบําบัดน้ําเสียจากสียอมสังเคราะหดวยเทคนิคโฟโตเฟนตอนรวมกับตัวเรงปฏิกิริยา 
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Fe/Al2O3. การประชมุวิชาการวิศวกรรมเคมแีละเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 20, กรุงเทพมหานคร, 

22-23 พฤศจิกายน 2553. 

พิณเทพ เศรษฐโภคิน พุทธชาด จันทรเมือง พรสวรรค อัศวแสงรัตน และ สุธาสินี เนรมิตตกพงศ. (2553). การดูดซับ

กรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมดิบดวยตัวดูดซับซิลิกาที่สังเคราะหจากเถาลอยชานออย.  วิศวสาร

ลาดกระบัง, ปที่ 27, ฉบับท่ี 1, มีนาคม 2553, หนา 43-48. 

สุทธิวรรณ โปรถนัด พงษเสริฐ ศรีพรหม สุธาสินี เนรมิตตกพงศ และ อาทิตย เนรมิตตกพงศ. (2553). การบําบัดน้ําเสีย

จากสียอมชนิดแอซิดดวยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปยกรวมกับตัวเรงปฏิกิริยา.  การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 20, กรุงเทพมหานคร, 22-23 พฤศจิกายน 2553. 

อาจารีย สุทธาวรตัน สุธาสินี เนรมิตตกพงศ และ อาทิตย เนรมิตตกพงศ. (2553). การบําบัดสียอมในน้ําเสียสังเคราะห

โดยกระบวนการออกซิเดชันดวยแสงรวมกับตัวเรงปฏิกิริยาซิงคออกไซด. การประชุมวิชาการวิศวกรรม

เคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 20, กรุงเทพมหานคร, 22-23 พฤศจิกายน 2553. 

Chumee, J., Grisdanurak, N.,Neramittagapong, S. and  Wittayakun, J. (2009). Characterization of 

alMCM-41 synthesized with rice husk silica and utilization as supports for platinum-

iron catalysts. Brazilian Journal of Chemical Engineering 26 (2) , pp. 367-373. 

Neramittagapong, A., Grisdanurak, N. and Neramittagapong, S. (2008). Suppression of CO on 

methanol decomposition over SnO2 catalysts. Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry, 14(2008) 429-435. 

Artkla, S., Grisdanurak, N., Neramittagapong, S. and Wittayakun, J. (2008). Characterization and 

catalytic performance on transesterification of palm olein of potassium oxide 

supported on RH-MCM-41 from Rice Husk silica. Suranaree Journal of science and 

technology, 15(2008) 133-138. 

Neramittagapong, A., Attaphaiboon, W. and Neramittagapong, S.(2008). Acetaldehyde production 

from ethanol over Ni-based catalysts. Chaing Mai Journal of science, 35(2008) 171-177. 

Tapalad, T., Neramittagapong, A., Neramittagapong, S. and Boonmee, M. (2008). Degradation of 

congo red dye by ozonation. Chaing Mai Journal of Science, 35(2008) 63-68. 

อาทิตย เนรมิตตกพงศ วัชรากรณ ปราณี และ สุธาสินี เนรมิตตกพงศ. (2550). การสังเคราะหเอทิลีนจากเอทานอล บน

ตัวเรงปฏิกิริยาโลหะฟอสเฟต. วิศวสารลาดกระบัง, ปที่ 24, ฉบับท่ี 2, มิถุนายน 2550, หนาที่ 19-24. 

อาทิตย เนรมิตตกพงศ วิภาดา อัตไพบูลย และ สุธาสินี เนรมิตตกพงศ. (2550). การเรงปฏิกิริยาขจัดไฮโดรเจนของเอ

ทานอลเพื่อไดอะซีตัลดีไฮดบนตัวเรงปฏิกิริยานิกเกิล. วิศวสารลาดกระบัง, ปท่ี 24, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 

2550, หนาท่ี 13-18. 
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สุธาสินี เนรมิตตกพงศ และ อาทิตย เนรมิตตกพงศ. (2549). การกําจัดสียอมฟาสบลูบีในนํ้าเสียสังเคราะหดวยวิธีโอ

โซเนชัน. วิศวสารลาดกระบัง, ปที่ 23, ฉบับท่ี 3, กันยายน 2549, หนา 7-12. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา 17 ป 
 

5.  ภาระงานสอน 

     5.1  ระดับปริญญาตรี 

                       197 212  FLUID FLOW IN CHEMICAL ENGINEERING  

197 370  ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING 

197 380  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 

197 498  CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT 

197 499  CHEMICAL ENGINEERING PROJECT 

5.2  ระดับปริญญาโท  

                              197 775  POLLUTION PREVENTION IN CHEMICAL PROCESSES  

                              197 892  CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR 

                              197 898  THESIS 

                              197 899  THESIS 

5.3  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 

197 933  GREEN ENGINEERING 

  197 997  DISSERTATION 

197 998  DISSERTATION 

197 999  DISSERTATION 
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นายอาทิตย  เนรมิตตกพงศ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  

 

2. ประวัติการศกึษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ               ป พ.ศ. ท่ีจบ 

                 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน          2540 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             2543                                    

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                

ปริญญาเอก        D.Eng. (Environmental              Tokyo Institute of                  2548 

                                 Chemistry And Engineering)       Technology, Japan 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 

3.2  งานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย  การเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลเพ่ือใหไดสารเคมีมูลคาสูง 

ระยะเวลาดําเนินการ   1 ป  

ไดรับทุนอุดหนุนจาก    กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ป 2549 งบประมาณ 250,000 บาท 

   3.3  บทความทางวิชาการ 

Chumee, J., Grisdanarak,N., Neramittagapong, A. and Wittayakun, J. (2009).  Characterization of 

platinum-iron catalysts supported on MCM-41 synthesized with rice husk sillca and 

their performance for phenol hydroxylation.  Science and technology of Advanced 

Materials Volume : 10 , Issue 1 , 2009,  Article number 015006.     

Kraiwattanawong , K., Kitchaiya, P., Neramittagapong , A., Praserthdam, P. and Tamon, H. (2008). 

Improvement of mesopore structure of resorcinol and formaldehyde carbon cryogels 

by acid solution. Advanced materials  research Volume : 55-57,  2008 ,Pages 529-532. 

Neramittagapong, A., Grisdanurak, N. and Neramittagapong S. (2008). Suppre ssion of  Co on 

methanol decomposition over SnO2 catalysts. Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry 14 (4) 2008,  Pages 429-438. 

Neramittagapong, A., Attaphaiboon, W. and neramittagapong, S. (2008). Acetaldehyde production 

from ethanol over Ni-based catalysts. Chiang Mai Journal of Science 35 (1) 2008, Page 

171-177. 

Tapalad, T., Neramittagapong, A., Neramittagapong, S. and Boonmee, M. (2008). Degradation of 

congo red dye by ozonation Chiang Mai Journal of Science 35 (1), 2008, Page  63-68. 
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Grisdanurak, N., Phatai, Pl and Neramittagapong , A. (2007). Characteristics and performance of M-

doped cerium zirconium mixed oxide nanosized catalysts (M=Zn, Sn) in Co oxidation.  

Reaction kinetics and catalysis Letters Volume 92, Issue 2, December 2007, Pages 213-221. 

จุฑามาศ อินตะศรี , สุธาสินี เนรมิตตกพงศ , พรสวรรค ศวแสงรัตน, อาทิตย เนรมิตตกพงศ. (2550). การสังเคราะหซี

โอไลตชนิดบีตาจากเถาลอยของชานออย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 17 ประจําป 2550 ; 29-30 ต.ค. 2550.  

อาทิตย  เนรมิตตกพงศ. (2550). Characteristics and Performance of M-Doped Cerium Zirconium 

Mixed Oxide Nanosized Catalysts (M=Zn,Sn) in Co Oxidation. วารสาร Reaction Kinetic 

Catalyst Letter. 1 ธันวาคม 2550 92/2007 213-221. 

อาทิตย  เนรมิตตกพงศ. (2549). การกําจัดสียอมฟาสบลูบีในน้ําเสียสังเคราะหดวยวิธีโอโซเนชัน. วิศวสารลาดกระบัง 

ปท่ี 23 ฉบับท่ี 3 กันยายน 2549. 

อาทิตย  เนรมิตตกพงศ. (2548). การเรงปฏิกิริยาขจัดน้ําของเอทานอลเพื่อไดเอทิลีนดวยสารประกอบโลหะฟอสเฟต. 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทยคร้ังที่ 15. ชลบุรี. 27-28 ตุลาคม 2548. 

CA01-1 ถึง CA01-7. 

อาทิตย  เนรมิตตกพงศ. (2548). ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของ SnO2 สําหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอล. 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทยคร้ังที่ 15. ชลบุรี. 27-28 ตุลาคม 2548. 

CA08-1 ถึง CA08-6. 

อาทิตย  เนรมิตตกพงศ. (2548). ปฏิกิริยารีฟอรมมิงของเมทานอลดวยไอน้ําบนตัวเรงปฏิกิริยาโลหะบนตัวรองรับชนิด 

SnO2. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทยคร้ังที่ 15.ชลบุรี.  27-28 ตุลาคม 

2548. CA01-1 ถึง CA01-7. 

Mori, T; Hoshino, S.; Neramittagapong, A.;Kubo, J.;Morikawa, Y. (2002). Novel Activity of SnO2 for 

Methanol Conversion : Formation of Methane, Carbon Dioxide, and Hydrogen. 

Chemistry Letter No. 3 2002 390. 

Neramittagapong, A.; Hoshino, S.; Mori, T.; Morikawa, Y. (2002). Novel Catalytic Perfomance of SnO2 

for Steam Reforming of Methanol. Chemistry Letter No.11 2002 1078. 

 

4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา 14 ป 

 

5.  ภาระงานสอน 

    5.1  ระดับปริญญาตรี 

                197 321  UNIT OPERATION II  

                           197 341  INTRODUCTION TO CATALYSIS  

                           197 380  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING  

                           197 498  CHEMICAL ENGINEERING PRE-PROJECT  

                           197 499  CHEMICAL ENGINEERING PROJECT  
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5.2  ระดับปริญญาโท  

197 722  ADVANCE HEAT TRANSFER 

197 741  CATALYST SCIENCES  

197 742  MULTIPHASE CHEMICAL REACTORS 

197 895  SELECTED TOPICS IN NANOTECHNOLOGY 

197 898  THESIS 

197 899  THESIS  

5.3  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 

197 997  DISSERTATION 

197 998  DISSERTATION 

197 999  DISSERTATION 
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นางสาวขนิษฐา  คําวิลัยศักด์ิ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

2. ประวัติการศกึษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ               ป พ.ศ. ท่ีจบ 

                 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน         2536 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           สถาบันเทคโนโลยี                    2542                        

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                 พระจอมเกลาธนบุรี            

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

                                 Engineering                          

 

3.   ผลงานทางวิชาการ     

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 

     3.2  งานวิจัย    - 

     3.3  บทความทางวิชาการ        

Kamwilaisak, K. and P. C., Wright. (2009). Bioproducts generation from breakdown of lignin.   BESG 

Young Researchers’ Meeting, The University of Sheffield, UK, 13 January. 

Kamwilaisak. K. and P. C., Wright. (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. 

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. 
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4.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา  12  ป 

 

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  

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 (หลักสูตรนี้) 

197 992  SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING II 

197 931  ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

197 997  DISSERTATION 

197 998  DISSERTATION 

197 999  DISSERTATION 
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นางสาวยุวรัตน  เงินเย็น 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย  

 

2. ประวัติการศกึษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ                ป พ.ศ.ท่ีจบ 

                 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                  

(เกียรตินิยม อันดับสอง) 

ปริญญาเอก        วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551        

  สาขาวิศวกรรมเคม ี                                                 

                                                                               

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน    - 

     3.2  งานวิจัย     

หัวหนาโครงการวิจัย   การดูดซับสียอมผาโดยถานกัมมันตรูพรุนนาโนเตรียมจากฝกตนราชพฤกษ  

ระยะดําเนินการ    1 ป (พ.ศ. 2551-2552)  

ไดรับทุนอุดหนุน    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     3.3  บทความทางวิชาการ        

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. 
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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.     

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.  ประสบการณการสอนในระดับอุดมศกึษา 3 ป 

 

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  

197 704  ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING 

197 761  NATURAL GAS PROCESSING AND PETROLEUM REFINING PROCESSES 

197 898  THESIS 

197 899  THESIS  

5.3  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 

197 912  ADSORPTION PROCESSES 

197 997  DISSERTATION 

197 998  DISSERTATION 

197 999  DISSERTATION 
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เอกสารแนบ 3 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพฒันา/ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 

----------------------- 

เพ่ือใหการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูงมี

ประสิทธิภาพ และ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548   และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 16(2) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และโดยมติสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี     5/2548  เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลัยจึงวาง

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

หมวดที่  1 

บททั่วไป 

 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 

2548 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 บรรดาขอบังคับ 

ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4     ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”  หมายถึง  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีมีหลักสูตร 

             ระดับบัณฑิตศกึษา 

 “สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายถึง  คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพ่ือรับผิดชอบหลักสูตร  

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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“สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง  สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริหารและพัฒนา

 วิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

 3/2548) 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”    หมายถึง  นกัศึกษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม

ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และให

อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548   

 

หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ใหดําเนินการดงันี้ 

 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนนุการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและภาควิชา

มีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน  

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 7  ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห    สวนภาคฤดูรอนอาจจัดไดตาม

ความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดย

ใหถือแนวทางดังนี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
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ขอ 8 การคดิหนวยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาค

การศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบไดกับ  5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ 9  การจัดแผนการศกึษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9  หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรอืหลายแบบได  

ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่3 

หลักสูตร 

 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

หรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการ

วิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญหรือ 

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน

สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศกึษาเปน  2  แผนคือ 

แผน ก    เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี ้

           แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหศึกษา

รายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตร

กําหนด 

  แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษา

อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต  

 ทั้งน้ี สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข ดวย แตถา

เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือกศึกษาไวดวย 

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      

ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  

ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอด

หลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    

แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คอื 

แบบ 1  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสูตรอาจ

กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมี

ผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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แบบ 2.1   ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศกึษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ท้ังน้ี  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อหลักในการ

เรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

13.2 หลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนท้ังหลักสูตร รวมท้ังการทําวิทยานิพนธและการศกึษาอิสระ 

13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และเน้ือหาสาระที่มี

ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  

และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังน้ี 

14.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

14.2   ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

14.3   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต   ไมเกิน 6 ปการศึกษาระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัด

การศกึษาแบบอื่น ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคณุภาพ 

ใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลักสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนินการ

ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้อยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดี

ตนสังกัดพรอมสงสําเนาใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที่  4 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑติศกึษา ประกอบดวย  

16.1  อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูท่ีมหาวิทยาลัยจางเพ่ือปฏิบัติงานในหลักสูตร 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาท่ีหลักดานการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ของ

ภาระงานดานการเรียนการสอน 

16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัดการศึกษา

ของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
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ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร

ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 

16.3 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล

หลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนที่เก่ียวของ 

16.4  อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา

หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5  อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษา

และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.6  อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการ

เรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให

คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ

ของนักศึกษา 

16.7  อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยบัณฑิตพิเศษท่ีคณะ  

แตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือให 

คําแนะนําและควบคุมดูแลการทาํวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของนักศึกษา 

16.8  ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งน้ันมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ในหนาที่น้ันๆ 

16.9  ผูเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท่ีไดรับแตงตั้งน้ันไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทาง

วิชาการตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยาง

ยิ่งโดยตรงตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายน้ันๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  จะตอง

เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงาน

หรือกระทรวงหรอืวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด แตหากจะแตงตั้งใหเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น 

16.10 อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับ

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 17  คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปน

อาจารยผูสอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ 

ขอ 18  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

18.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 

3 คน 
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18.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

ขอ 19  การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

19.1   มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ      

หลักสูตรอยางนอย 3 คน 

19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแตงตั้ง   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรก็ได

ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร

ดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

ขอ 20  ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 21  อาจารยผูสอน ตองมคีณุสมบัติดังน้ี 

21.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา  

21.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา

กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรอืเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปรญิญา  

ขอ 22  อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองมีคณุสมบัติดังน้ี 

เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ขอ 23  อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคณุสมบัติดังน้ี  

เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณ

การทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมก็ได 

ขอ 24 ในกรณีท่ีมีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ     

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือ

เปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับ

จํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา

เดียวกัน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศกัยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดมากกวา    5 

คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

 

หมวดที่  5 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 26.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   

ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

26.4.1   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน

สาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และ

มีพ้ืนความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืน

เพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 27 การรบัสมัคร 

ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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ขอ 28 การรบัเขาศึกษา 

28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเง่ือนไข 

วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได 

ทั้งน้ีตองผานการพิจารณารบัเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาปริญญาบัณฑิต 

และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรบัปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ทั้งนี้ตอง

ผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3  ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การ

รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาข้ันใดขั้นหน่ึงตามท่ี

หลักสูตรที่เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.4 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขอ 29 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษา 

การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคอื 

30.1  นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ

รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบ

เงื่อนไขของแตละสาขาวิชา  จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือรับปริญญา 

หรือประกาศนียบัตร 

30.2  นักศึกษาวิสามญั คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรอื 

         ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 

ขอ 31  การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 

 31.1   การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคอื 

32.1.1  การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

32.1.2  การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2   การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 

  นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 

หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3 

หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 
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นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง 

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี 

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ท้ังนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

 31.3   ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  

31.4   การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีท่ี

จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และจําเปนตอง

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ ทั้งน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

31.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนตั้งแต

ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได 

ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00  จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับ

คะแนน A ได 

31.6   นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา

จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

31.8  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 32 เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 33  การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวทั้ งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี

รายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับคะแนน 

B ขึ้นไป หรือ S แลวแตกรณ ีและไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา

มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

 การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศกึษา 

   นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา หรือ

ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา

ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ันๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

36.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย

ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ี

เกี่ยวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2  การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปาก

เปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    แผน ข การ

สอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงต้ัง 

36.3  การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย การตรวจอานและ

ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุม

พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

36.4  การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและ

ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และกาประชุมตัดสิน

ผลงานของกรรมการ  

36.5  การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองแบบในสาขาวิชาเอก

และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศึกษามี

ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ 

ใหผูสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตได 

36.6   การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตให

เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 37  การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ  

ตามขอ 36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผู

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํา

ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนุโลม  

ขอ 39 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค 
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ขอ  40 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรอืสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังน้ี 

     ระดับคะแนน   ความหมาย    คาคะแนนตอหนวยกิต 

  A  ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)      4.0 

  B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)  3.5 

  B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)   3.0 

  C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)     2.5 

  C  ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair)      2.0 

  D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)   1.5 

  D  ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)  1.0 

  F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)     0 

      สัญลักษณ  ความหมาย 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีคาคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปน้ี 

(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรอื 

(2) นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามท่ีผูสอนกําหนด  

ทั้งน้ี ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวของ  

S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory)  ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับ หนวยกิต 

(Audit)  

U ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไมนับ

หนวยกิต  

W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีท่ี

นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค

การศึกษานั้น 

ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังน้ี 

 S (Satisfactory)   หมายความวา  สอบผาน 

 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร สําหรับ

การสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 

ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ให

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

43.1   ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้น

เพียงคร้ังเดียว 

43.2   ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มี

คาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 คร้ัง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคา

คะแนนท่ีไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึง
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ทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือ

ทศนิยม 2 ตําแหนง 

 

หมวดที่  8 

การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

 

ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ กระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ีแตละหลักสูตร

กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังนี้ หลักเกณฑอื่นๆ ให

เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ 

46.1  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาคการศึกษา 

46.2   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาใน การทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณะ และสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

46.3  ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน 

แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวน

หนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษาน้ันๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ

ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหน่ึง

ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

46.4  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S 

เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูน้ันไดรับการ

พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการ

พิจารณาตอคณบดีเพ่ือหาขอยุติ 

ขอ 47 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจาก    

หัวขอเดิม ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ท้ังน้ีใหนับ

จํานวนหนวยกิตดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษา
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ตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ัง

ใหคณะแจงหนวยงานรับผิดชอบดานทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติ

การศึกษา 

ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

48.1  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นกัศึกษาผาน

การประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ันๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S 

ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษาตอง

เสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการ

สอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในครั้งการ

ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

48.2   การสอบวิทยานิพนธ  

48.2.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมได

เปนอาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาไม

นอยกวา 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งน้ีอาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม 

(ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปน

ประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา     รอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย

ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

48.2.2  การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ

คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือ

แสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุม

ใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

48.2.3  ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่ง

ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน

กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอง
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กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจ

อานวิทยานิพนธได  

48.2.4  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ

(คณะ)อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) 

ผูทรงคุณวุฒิเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 

เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

48.3 การสอบการศึกษาอิสระ  

48.3.1  ใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปน

อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย    ท่ี

ปรึกษารวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2  ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ    จึงจะ

ถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน

กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอง

กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใช

ตรวจอานรายงานการศึกษาอิสระได 

48.3.3  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการ

จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ แบงเปน 4 ระดับคือ 

  Excellent หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม  

Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันดี  

Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 

Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 

ขอ 50 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วันทําการ

ถัดจากวันสอบ  

50.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบาย

ชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังน้ีผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความ  

เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไม

ผานในการสอบครั้งน้ัน ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี 

50.2   กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบใหสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบคร้ังน้ัน 
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ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15 วัน

หลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหย่ืนขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบท้ัง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม

ดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวที่อ่ืนแตอยางใด 

ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือรายงานการศกึษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

53.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน     

นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพรใน

เชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือ

สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 

 

หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 54  การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเรจ็การศกึษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

  54.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

  54.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

 54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

54.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00  สอบผานการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรอืปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

54.3.1  ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

54.3.2  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

54.3.3  แบบ 1  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให

ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 

และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

ขอ 55   สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการสําเร็จ

การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวางรอการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีหลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในขอ 14  แลว นักศึกษาสามารถย่ืนคํารอง  ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  

แตไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัติน้ันเปนวัน

สําเร็จการศึกษา 

ขอ 56 การขออนุมัติปริญญา 

56.1  นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 

56.2   นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติ ดังนี ้

56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54 

56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนยีมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรอืคณะ 

56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
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56.2.4  สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศกึษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ ที่จัดทําตาม 

 รูปแบบและจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

56.2.5  การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 57  ในกรณีท่ีมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขา 

           รับพระราชทานปรญิญาบัตรก็ได ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 58  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผู

หนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 

58.1   ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสําเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ใหกับบุคคลน้ัน 

58.2   วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือมิไดกระทําดวยตนเอง     

การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

58.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี    ใหมีผล

ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 

หมวดที่  10 

สถานภาพของนกัศกึษา 

 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนกัศึกษา 

59.1   นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณะท่ีเกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 

เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

59.2    การลาพักการศกึษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 

59.3   นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

59.4 นักศกึษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองย่ืนคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการพิจารณา

ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ประธานหลักสูตร และ 

คณบดี เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
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ขอ 60  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

   นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

60.1 ตาย 

60.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 

60.3 สําเร็จการศกึษา 

60.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศกึษา 

60.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน 

            หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50 

60.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

60.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดตอกัน  โดยได

สัญลักษณ  S  เปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศกึษา 

60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสอง

ไมผาน 

60.9 หลังสอบครั้งท่ี  1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

60.10    ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 

60.11    นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

60.12   ตองคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา 

            โดยประมาท 

60.13    ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 61  การขอกลับเขาเปนนักศึกษา 

นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปน      

นักศึกษาคืนได ท้ังนี ้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที่  11 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 62   หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน  5 ป นับจากการ

ปรับปรุงครั้งสดุทาย หรอืเปดสอนคร้ังแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณี 
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ขอ 63   ใหยกเวนการบังคับใชขอ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2548 โดยใหใชเกณฑท่ี

เก่ียวของดังกลาวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ขอ 64   อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ    ท่ีไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใช

ระเบียบนี้ ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบท่ีไดรบัการแตงตั้งน้ันตอไป 

ขอ 65   บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้ มี

ผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้  ท้ังนี้ตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

 

 

(ลงช่ือ)   พลตํารวจเอก เภา   สารสิน 

           (เภา   สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบ 5 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 22/2550) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  22/2550) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดบับัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 

---------------------------------- 

  

เพ่ือใหการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนการใหโอกาส

ทางการศึกษาแกนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งรักษาไวซึ่งคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหา วิทยาลัยขอนแกน  ระดับ บัณฑิตศึ กษาตามนัยของ  ขอ  33  แห ง ระ เ บียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2550 จึงออกประกาศเพ่ือ

กําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาไวดังน้ี 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 22/2550) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2 ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 73/2548) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และใหใชประกาศนี้แทน 

 ขอ 4 ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “คณะ”       หมายถึง   คณะที่มหีลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

  “นักศึกษา”      หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “รายวิชา”      หมายถึง   กระบวนวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา    

 ขอ 5 ผูมีสิทธ์ิขอโอนรายวิชาและคาคะแนนองรายวิชา ไดแก นักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ขอ 6 กําหนดเวลาการขอโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาจะตองยื่นคํารองขอเทียบโอน

รายวิชาภานใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศกึษาแรกที่เขาศึกษา และสามารถยื่น คํารองได

เพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผล

การศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา ยกเวนผูขอ

เทียบโอนเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 
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6.2 ใหคณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ตามคํารองของ

นักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาท่ีกําหนดเปนวันท่ีย่ืน 

และแจงผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ 

 ขอ 7 เกณฑการพิจารณาโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบ

โอน 

  7.1 เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1  เปนรายวิชาท่ีสอบผานมาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้นถึง  

วันที่มหาวิทยาลัยไดรับคํารองขอเทียบโอน 

     7.1.2  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงาน   

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตาม

กฎหมายรับรอง 

     7.1.3  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุม ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา 

หรือกลุมวิชาที่ขอเทียบ 

     7.1.4  เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีสอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือ แตมระดับ

คะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งน้ีตองเปนไปตามเง่ือนไขของ

หลักสูตรของรายวิชาน้ันกําหนด 

     7.1.5  รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา จะไมนํามาคํานวณแตมระดับ

คะแนนเฉี่ยนสะสม 

     7.1.6  นักศึกษาจะตองใช เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา และ

ลงทะเบียนรายวิชาหรอืวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

     7.1.7  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นป 

และภาคการศกึษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ

แลว 

  7.2 เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานพินธและคาคะแนนของรายวิชา 

     7.2.1  ใหเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธไดเฉพาะหลักสูตรท่ีเปนวิทยานิพนธอยางเดียว 

     7.2.2  ใหโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรทีรับโอน 

     7.2.3  การกําหนดสัดสวนภาระงาน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาวิทยานิพนธท่ี

เทียบโอนได ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 7.3 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน 

     7.3.1  คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเขา

ศึกษา เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดท่ีสามารถเทียบโอนได 

     7.3.2  คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผลตามขอ 7.3.1 เพ่ือพิจารณารับการ

เทียบโอนทั้งน้ีใหเปนไปตามเกณฑ ขอ 7.1 หรือ ขอ 7.2 หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติ

ตอคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

 ขอ 8 คาใชจายในการโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ 9 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 

 ขอ 10 ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ีบวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศน้ี ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                                                                              
                                                                          (รองศาสตราจารยลําปาง   แมนมาตย) 

                                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ 6 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

----------------------- 

 

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในการผลิต

บัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสราง

ประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน 

 ดังนั้นเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 

6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรยีนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”     หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

  และรวมถึงมหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลงรวมกันเพ่ือใหมี

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 “การลงทะเบียนเรยีน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่งและนําจํานวนหนวยกิต 

              ไปเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

              /สถาบันที่นักศกึษาสังกัด 

“นักศึกษา”     หมายถึง   นิสิตและ/หรอืนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยแตละแหงจะ

เปนผูกําหนดขึ้น 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนใหปฏิบัติดังน้ี 

5.1.1 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืนความจํานง

ผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
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มหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอยกวา 2 เดือนกอนวันลงทะเบียน

วิชาเรียนประจําภาคการศกึษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน

และชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน 

เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ใหเปนไปตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัดจํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติใดๆ ซึ่งไม

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 

                                                                                  (เภา   สารสิน) 

                                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบ 7 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 946/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณผลการสอบวิทยานพินธ 

หรือการศึกษาอิสระ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 946/2550) 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

----------------------------------- 

 

 เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และเปนการใหโอกาสทางการ

ศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอ 6 แหง

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2550 เมื่อวันท่ี  20 กรกฎาคม  2550 จึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ

ผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระ” 

 ขอ 2  ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยง

กับประกาศน้ี ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 ขอ 3  ในประกาศน้ี 

  “อธิการบดี”  หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“วิทยานิพนธ” หมายถึง   รายงานผลการวิจัยที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร

ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดใหทําวิทยานิพนธ 

“การศึกษาอิสระ” หมายถึง   รายงานผลการศึกษาอิสระท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 

“การอุทธรณ” หมายถึง   การที่นักศึกษาย่ืนเร่ืองตอมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร

เพ่ือขอใหพิจารณาทบทวนผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

เนื่องจากเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือไมเห็นดวยกับผลการสอบ 

 ขอ 4 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิย่ืนอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ไดแก นักศึกษาท่ีสอบ

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานและไมยื่นขอสอบครั้งท่ีสองหรือเปนนักศึกษาที่สอบไมผานการสอบ

วิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระครั้งท่ีสอง 

 ขอ 5  นักศึกษาท่ีตองการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระใหยื่นอุทธรณตออธิการบดีโดยย่ืน

ที่บัณฑิตวิทยาลัยดวยตนเองภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการสอบอยางเปนทางการ โดยทําเปนหนังสือลง

ลายมือชื่อของนักศึกษา และขอคัดคานการสอบพรอมขอเท็จจริงและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

 ขอ 6  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ เปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

  1) รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ  เปนประธานกรรมการ 
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  2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    เปนรองประธานกรรมการ 

  3) รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืน) 

      จากคณะที่มหีลักสูตรบัณฑติศกึษาแลไมเก่ียวของ 

       กับการอุทธรณอีก 2 คน    เปนกรรมการ 

  4) นิติกรท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน  เปนกรรมการ 

  5) รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

      ท้ังนี้อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

 ขอ 7  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาขออุทธรณโดยเปดโอกาสใหผูอุทธรณไดชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อ

ประกอบการพิจารณาอุทธรณและเสนอผลการพิจารณาตออธิการบดีภายใน 45 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ กรณีที่

มีเหตุผลความจําเปนสามารถขอขยายระยะเวลาไดทั้งน้ีไมเกินครั้งละ 30 วัน และไมเกิน 2 ครั้ง โดยแจงใหผูอุทธรณได

รับทราบดวย 

 ขอ 8  อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรใหผู

อุทธรณทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ 

 ขอ 9  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 

 ขอ 10 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามประกาศนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยหรือสั่ง

การ การวินจิฉัยหรือสั่งการของอธิการบดีถือเปนสิ้นสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 

                                                                

                                                                                 
                                                                   (รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย) 

                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบ 8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลักสตูร 

และการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป  

และองคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแกน  

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

เกณฑการประเมินประจําป และองคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดแบงตามกระบวนการ

จัดการหลักสูตร 3 กระบวนการคือ การพัฒนาปรับปรงุหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลการใชหลักสูตร 

มีองคประกอบรวม 8 องคประกอบ และตัวชี้วัดรวม 28 ตัวเปนตัวช้ีวัดสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี     25 ตัว และ

ตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 27 ตัว ดังนี้ 

 

องคประกอบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวช้ีวัด จํานวน ตัวช้ีวัด จํานวน 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร     

 1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1,1.1.2 2 1.1.1 1 

2. การนําหลักสูตรไปใช     

 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 

            เรียนการสอน 

2.4.1,2.4.2,2.4.3 

 

3 2.4.1,2.4.2,2.4.3 3 

 2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรม 

            สงเสริมการเรียนการสอน 

2.5.1,2.5.2 2 2.5.1,2.5.2 2 

3. การประเมินผลการใชหลักสูตร     

 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 รวมตัวช้ีวัด 27 
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รายละเอยีดขององคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวชี้วัด ขอมูลพืน้ฐานท่ีตองมี หนวยงานรับผิดชอบ 

ใหขอมูล 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหหลักสูตรและรายวิชา

ในหลักสูตรที่เปดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองเปาหมายการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ี

กําหนด 

1.1 คุณภาพ

ของหลักสูตร 

1.1.1 หลักสตูรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและ

สังคม ความเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ

เปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ(ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ทุก 5 ป กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

- รายงานขอมลู

หลักสตูรแตละป

การศึกษา 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

1.1.2 หลักสตูรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือขอ

กําหนดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานที่

ประกอบการ และ รายวิชาวิจัยหรอืโครงการ

หรือสัมมนาที่สงเสรมิกระบวนการวิจัยและ

การศึกษาคนควาดวยตนเองของนกัศึกษา 

- ขอมูลรายวิชาสหกิจ

ศึกษา หรือราย วิชาฝก

ปฏิบัติงานในแตละ

หลักสตูร 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

2. การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีองคประกอบคุณสมบัติ จํานวน และอํานาจหนาที่ตาม

เกณฑมาตรฐานและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2.1 คุณภาพ

ของการ

บริหาร

หลักสตูร 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองคประกอบ

คุณสมบัต ิจํานวน และอํานาจหนาที่ตาม

เกณฑมาตรฐานและระเบียบที่เก่ียวของ 

-รายชื่อคณะกรรม การ

บริหารหลัก  สูตรพรอม

คุณวฒุิตําแหนง และ

สังกัด 

- คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจ

รวมกันในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการจัดการ

หลักสตูร 

- รายงานการประชุม

หรือมติการประชุมของ

คณะ กรรมการบริหาร

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.2 คุณภาพ

ของนักศกึษา 

2.2.1 สัดสวนจํานวนผูสมัคร : จํานวนประกาศรับ : 

จํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษา (กรณีไมแยก

สาขาใหใชคาเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้น

เชน วิศวกรรมทั่วไป เกษตรท่ัวไป) 

- จํานวนผูสมัคร 

- จํานวนประกาศรบั 

- จํานวนผูรายงานตัว

เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

- คณะ/หนวยงาน 

(กรณีโครงการพิเศษ

และรับเอง) 

2.2.2 คาเฉลี่ย GPA ของผูเขาศึกษาในแตละป ป.ตรี 

เฉพาะรับตรงกับ admission สํานักนัก

บริหารฯโครงการพิเศษ (คณะ) บัณฑิตศึกษา 

- GPA ของผูรายงานตัว

เขาศึกษา 

- จํานวนผูรายงานตัว

- คณะ/หนวยงาน 

(กรณีโครงการพิเศษ

และรับเอง) 
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(บัณฑิตวิทยาลัย) (กรณีไมแยกสาขาใหใช

คาเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเชน 

วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรทั่วไป)  

เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

2.2.3 คาเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ของผูเขาศึกษาในแตละป(กรณีไมแยกสาขาให

ใชคาเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานั้นเชน 

วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรทั่วไป) 

- คะแนนผลการสอบ

วิชาภาษา อังกฤษของผู

ราย งานตัวเขาศึกษา 

- จํานวนผูรายงานตัว

เขาศึกษา 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

- คณะ/หนวยงาน 

(กรณีโครงการพิเศษ

และรับเอง) 

2.2.4 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ 

(โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับหลักสตูร

นานาชาติ) 

- จํานวนนักศึกษาชาว

ตางประเทศ 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

2.2.5 รอยละของนกัศึกษาที่คงสภาพเปนนักศึกษา

ในปการศึกษาปจจุบัน จากจํานวนนักศึกษาที่

เขาศึกษาในภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษาที่

รายงานตัวเขาศึกษาใน

แตละป 

- จํานวนนักศึกษาที่พน

สภาพ 

- จํานวนนักศึกษาที่

ลาออก 

- จํานวนนักศึกษาที่หมด

สภาพในลักษณะอื่น 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

2.3 คุณภาพ

ของอาจารย 

2.3.1 สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามคณุวุฒ ิ     

ตรี : โท : เอก (อาจารยผูสอน) 

- จํานวนอาจารยใน

สังกัดและทําหนาที่สอน

ในหลักสูตรจําแนกตาม

คุณวฒุิในแตละระดับ 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 2.3.2 สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามตาํแหนงทาง

วิชาการ  อาจารย : ผศ : รศ : ศ 

- จํานวนอาจารยใน

สังกัดและทําหนาที่สอน

ในหลักสูตรจําแนกตาม

ตําแหนงทางวิชาการ 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.3.3 สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา 

 

- จํานวนอาจารยใน

สังกัดและทําหนาที่สอน

ในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษา

ปจจุบัน 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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2.3.4 จํานวนอาจารย ผูเชี่ยวชาญตางประเทศท่ีเปน

ผูสอน เชิญมาสอน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ และมาปฏิบัติงาน

อื่นๆ ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารยชาว

ตางประเทศ 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

2.3.5 จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ

หรือเผยแพรในวารสาร และ/หรือเสนอในการ

ประชุมวิชาการ ตอจํานวนอาจารยใน

หลักสตูร 

- จํานวนผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพหรือเผยแพรใน

วารสาร และ/หรอืเสนอ

ในการประชุมวิชาการ 

- จํานวนอาจารยใน

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.3.6 จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตาํรา

และสื่อการสอนทีผ่ลติโดยอาจารยในหลักสูตร 

ตอจาํนวนอาจารยทั้งหมด 

- จํานวนผลงาน (เร่ือง) 

- จํานวนอาจารยใน

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.3.7 รอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญใหเปน

กรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ

และผูทรงคณุวุฒิดานวิชาการ ภายนอก

มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยทัง้หมด 

- จํานวนอาจารยที่

ไดรับเชิญ 

- จํานวนอาจารยใน

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.4 คุณภาพ

ของการ

จัดการเรียน

การสอน 

2.4.1 รอยละของรายวิชาทีม่ีการสอนแบบเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ จากจาํนวนรายวิชาทั้งหมด

ที่เปดสอนในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด

สอนในปการศึกษานั้น 

- ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

- ผลการประเมิน 

ตนเองของผูสอน 

- ผลการประเมินโดย

กรรมการ บริหาร

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.4.2 รอยละของรายวิชาทีม่ีการสอนโดยใชสือ่

เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จาก

จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสตูร

แตละปการศกึษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด

สอนในปการศึกษานั้น 

- จํานวนรายวิชาที่มี

การสอนโดยใชสื่อ

เทคโนโลยี หรือระบบ  

e-learning 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.4.3 รอยละของรายวิชาทีม่ีการสอนโดยบูรณาการ

หรือสอดแทรกการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหกับนักศึกษาจากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่

เปดสอนในหลักสตูรในแตละปการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด

สอนในปการศึกษานั้น 

- ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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- ผลการประเมินตนเอง

ของผูสอน 

- ผลการประเมินโดย

กรรมการบริหารหลักสูตร 

2.4.4 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

ในหลักสูตรในภาพรวม 

- ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

- จํานวนรายวิชาที่เปด

สอนในปการศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.5 คุณภาพ

ของการจดั

กิจกรรม

สงเสริมการ

เรียนการสอน 

2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสรมิ

ความรูและทักษะทางวิชาการ ที่ดาํเนินใน

ระดับหลักสูตร (เชน การใหคําปรึกษา การจัด

อบรม/สัมมนา การศกึษาดูงาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 

- จํานวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

- จํานวนนักศึกษาที่ผาน

เกณฑตามตัวชี้วัดที่

กําหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคที่

ดําเนินการในระดับหลักสูตร (เชนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยในตนเองและ

ทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 

- จํานวนนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

- จํานวนนักศึกษาที่

ผานเกณฑตามตัวชี้วัดที่

กําหนดในกจิกรรม 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3. การประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหผลผลิตคือบัณฑิตและ

องคความรูอันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย สอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม 

3.1 คุณภาพ

ของบัณฑิต 

3.1.1 รอยละของนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาที่

รายงานตัวเขาศึกษาในป

การ ศึกษาหน่ึงๆ 

- จํานวนนักศึกษาที่

สําเร็จการศกึษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ในแตละรุนปการศึกษา 

- สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

3.1.2 รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทาํ ประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาตอในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจบการศึกษา (และการไดงานทําตรง

สาขาวิชาทีส่ําเร็จการศึกษา และไดรับ

เงนิเดือนเริ่มตนตามเกณฑ) 

- ผลการวิจัยภาวะ การมี

งานทําและการ ศึกษาตอ

ของบัณฑติปการศึกษาที่

ผานมา 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ขอมูลพืน้ฐานท่ีตองมี หนวยงานรับผิดชอบ 

ใหขอมูล 

3.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑติตอ

คุณภาพบัณฑิต (ดานความรูความสามารถ

ทางวิชาการตามลักษณะงานสาขานั้นๆดาน

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ

ทํางาน และดานคณุธรรม จรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผูใชบณัฑิต

ที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษาที่ผานมา 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ศษิยเกาท่ีไดรบัประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ

หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาตใินรอบ 3 ปที่

ผานมา (คน) 

- รายงานขอมูลจาํนวน

นักศึกษาหรือศิษยเกาที่

ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3.2 คณุภาพ

ของผลงาน

วิชาการหรือ

วิทยานิพนธ 

3.2.1 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาตใินรอบ 3 ปที่ผานมา (ชิน้งาน) 

- รายงานขอมูลจาํนวน

ผลงานวิทยานิพนธของ

นักศึกษาที่ไดรบัรางวัล 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3.2.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญา

โทของผูสาํเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นท่ี

ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธของ

ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นท้ังหมด 

- จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาโท

ของผูสาํเร็จการศึกษา

นั้นท่ีตีพิมพเผยแพร(นับ

ทั้ง หมดท่ีเปนผลงาน

ของผูสาํเร็จการ ศกึษา) 

- จํานวนวิทยา นิพนธ

ปริญญาโทของผูสําเร็จ

การ ศึกษาในปการ   

ศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

3.2.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญา

เอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

- จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาเอก

ที่ตี พิมพหรือเผยแพรใน

ปการศึกษานั้น 

- จํานวนวิทยา นิพนธ

ปริญญาเอกในป

การศึกษานั้น 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

1.   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.   มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.   มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การประเมิน  

ผลการเรียนรูจากการประเมินการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 √ √ √ √ 

8.   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9.   อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีผลตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็5.0 

  √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีผลตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 

รวมตวับงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 11 12 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 8 9 11 12 12 

 

 

 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ ตัวบงช้ีบังคับ (ตัว

บงชี้ 1-5)  มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงชี้ที่มีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 

80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคบัและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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เอกสารแนบ 10 

 

ตารางเปรยีบเทียบขอแตกตางระหวาง 

หลักสูตรปรับปรุงกบัหลักสูตรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรบัปรุงกับหลักสูตรเดิม 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 - ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

 - ไมนอยกวา  72   หนวยกิต 

1. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 - ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 

 - ไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

 

2. โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1.1          

หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)    3  หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ    48  หนวยกิต 

 

แบบ  2.1 

หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)        3  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก              12  หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ    36  หนวยกิต 

 

แบบ  2.2 

หมวดวิชาบังคับ               12  หนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)          3  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก             12  หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ     48  หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1.1          

หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)    3  หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ    48  หนวยกิต 

 

แบบ 2.1          

หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)     3  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก              12  หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ                                 36  หนวยกิต 

 

แบบ 2.2          

หมวดวิชาบังคับ                           12  หนวยกิต 

หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)    3  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก             12 หนวยกิต 

ดุษฎีนิพนธ                                   48  หนวยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2552 หมายเหตุ 

3. รายวิชาในหมวด 

 3.1  หมวดวิชาบังคับ  

 3.1.1  หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 

3. รายวิชาในหมวด 

 3.1  หมวดวิชาบังคับ  

 3.1.1  หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 

 

197 991    สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวิศวกรรมเคมี 1 1(1-0-2) 187 991 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

197 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวศิวกรรมเคมี 2 1(1-0-2) 187 992 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 2 1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

197 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางวศิวกรรมเคมี 3 1(1-0-2) 187 993 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 3 1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

 3.1.2  หมวดวิชาบังคับ    3.1.2  หมวดวิชาบังคับ    

197 701  วิธกีารคํานวณทางวศิวกรรมเคมี   3(3-0-6) 177 701 วิธีการคํานวณทางวิศวกรรมเคม ี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 702 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 177 702  อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) เปลีย่นแปลงรหัสวิชา 

197 703 ปรากฏการณการนําพาข้ันสูง 3(3-0-6) 177 703 ปรากฏการณการถายโอนขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

197 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 177 704 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีข้ันสูง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 3.2  หมวดวิชาเลือก    3.2  หมวดวิชาเลือก   

197 911    การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) 187 911 การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 912 กระบวนการดูดซับสาร 3(3-0-6) 187 913 กระบวนการดูดซบัสาร 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชา 

197 921    วิศวกรรมพอลิเมอร 3(3-0-6) 187 921 วิศวกรรมพอลิเมอร 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 931    พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 187 931 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 932 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล 3(3-0-6) 187 932 พลังงานทางเลือกในรปูของชีวมวล 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 933 วิศวกรรมสีเขียว 3(3-0-6) 187 912 การออกแบบกระบวนการเคมีท่ีตระหนักถึง

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสและช่ือวิชา 

197 981    ความปลอดภัยและการปองกันการสูญเสียใน

โรงงานอุตสาหกรรมเคมี    

3(3-0-6) 187 981 ความปลอดภัยและการปองกันการสูญเสียใน

โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ.25552 หมายเหตุ 

197 982 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 187 982 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

   187 994 ปญหาพิเศษทางวศิวกรรมเคมี 3(3-0-6) ปดรายวชิา 

 3.3  ดุษฎนิีพนธ    3.3  ดุษฎีนิพนธ    

197 997    ดุษฎีนิพนธ 48  หนวยกิต 187 997 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 998    ดุษฎีนิพนธ 48  หนวยกิต 187 998 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

197 999    ดุษฎีนิพนธ 36  หนวยกิต 187 999 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 



    มคอ.2 

 
 

 


