
1 คู่มือนักศึกษา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
 

ประวัติความเป็นมาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี 
 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งข้ึนเม่ือพ.ศ. 2537 เป็นหน่วยงานใหม่ในแผนพฒันา
การศึกษาฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-3539) โดยเน้นการจดัหลกัสูตรแบบ Program oriented เปิดดาํเนินการสอน 4 สายวิชา 
ไดแ้ก่ สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงโอนมาจากคณะพลงังานและวสัดุ และเปิดใหม่อีก 3 สายวิชา คือ สายวิชาเทคโนโลยี
หลงัการเก็บเก่ียวสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี และสายวิชาการจดัการทรัพยากรชีวมวลซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนเป็นสายวิชาการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพ โดยมีแผนการผลิตบัณฑิตในระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือสนอง
นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ 

เหตุผลท่ีมีการจดัตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี สืบเน่ืองมาจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ี
มีแหล่งนํ้ าและดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  ภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีตํ่า 
ผลผลิตชีวมวลส่วนใหญ่ถูกส่งออกในรูปวตัถุดิบ มีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลกู ตลอดจนการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ทาํให้เกิดการบุกรุกทาํลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี5-6 ไดส่้งเสริมใหมี้การขยายตวัทางอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลการเกษตร ดงันั้นจึง
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาคนและพฒันางานวิจยัเพ่ือรองรับการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ และป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศอยา่งย ัง่ยืน การจดัตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีจึงมี
เป้าหมายหลกัเพ่ือท่ีจะผลิตบุคลากรในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีเป็นสหสาขาวชิา  ทั้งในระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมถึงการทาํงานวิจยัและพฒันา บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะแกปั้ญหาการขยายตวั
ทางดา้นอุตสาหกรรม    

การดําเนินการจัดตั้ งคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เร่ิมข้ึนในปีพ .ศ .2535 โดยมีคณะทํางานซ่ึง
ประกอบดว้ย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยส์วสัด์ิ เป็นประธาน รศ.ดร.ศกัรินทร์ ภูมิรัตน เป็นรองประธาน และมีคณะทาํงาน ไดแ้ก่ ดร.
กฤษณพงศ์ กีรติกร ศ.ดร.มรกต ตนัติเจริญ ดร.เกษรา วามะศิริ  รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูรรศ.ดร.นพดล เจียมสวสัด์ิ  รศ.ดร.
ทิพาพร อยูว่ิทยา รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยนื รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษร์ศ.สุวิช ศิริวฒันโยธิน รศ.ดร.สายพิณ ไชยนนัทน์ 
ผศ.ดร.สุพฒัน์พงศ ์ดาํรงรัตน์ ดร.ธีราพร ชยัอรุณดีกุล และดร.วรรณา เตม็สิริพจน์  จนกระทัง่ไดมี้การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้จดัตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2537 และไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั
ให้มีการแบ่งส่วนงานภายในคณะเป็น สํานกังานคณบดี  สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สายวิชาการจดัการทรัพยากรชีวภาพ  
สายวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี และสายวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว 

ในระยะแรกคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยไีดมี้ท่ีทาํการอยูท่ี่อาคารคณะพลงังานและวสัดุชั้น 3 ชั้น 5 และ
ชั้น 11  ต่อมาประมาณปลายปี พ.ศ. 2543 สายวิชาเทคโนโลยชีีวภาพและสายวิชาการจดัการทรัพยากรชีวภาพบางส่วน(กลุ่ม
การจดัการทรัพยากรฐานชุมชน และกลุ่มนิเวศน์วทิยาเชิงอนุรักษ)์ ไดย้า้ยไปอยูท่ี่ตึกสถาบนัวจิยัพฒันาและฝึกอบรมโรงงาน
ตน้แบบ (EXC) วิทยาเขตบางขุนเทียน ส่วนสายวิชาท่ีเหลือและสาํนกังานคณบดีไดย้า้ยไปทั้งหมดในปี พ.ศ.2545  โดยยา้ย
เขา้ไปอยูใ่นตึกคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  หน่วยงานท่ียา้ยเขา้มาอยูท่ี่ตึกคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี
ไดแ้ก่ สาํนกังานคณบดี  สายวิชาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว สายวิชาเทคโนโลยชีีวเคมี  และสายวิชาการจดัการทรัพยากร
ชีวภาพ (หอ้งปฏิบติัการ Agriculture Technology)  
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พันธกิจ : เป็นสถาบนัการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษา ทาํหนา้ท่ีผลิตบณัฑิตชั้นสูงกวา่ปริญญาตรี ดาํเนินการ

คน้ควา้วิจัย เพ่ือมุ่งสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดกวา้งให้บริการ
วชิาการแก่บุคคลทัว่ไป ภาคเอกชนหรือผูป้ระกอบการในการใหค้าํปรึกษาหรือถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
มุ่งทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของสังคม 

วิสัยทัศน์: มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ คุณภาพและคุณธรรม 

สร้างงานวิจยั ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงชีวภาพและการจดัการท่ีมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 

 
คณะผู้บริหารและประธานหลกัสูตร  
 

ตาํแหน่ง รายช่ือ E-mail โทรศัพท์ 

ผู้บริหาร    

คณบดี รศ.บุษยา บุนนาค boosya.bun@kmutt.ac.th 02-470-7355 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วาริช ศรีละออง varit.sri@kmutt.ac.th 02-470-7726 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั รศ.ดร.วรีะศกัด์ิ  สุระเรืองชยั werasak.sur@kmutt.ac.th 02-470-7474 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกลุ sudarut.tri@kmutt.ac.th 02-470-7556 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุม่พทุรา kanokwan.poo@kmutt.ac.th 02-470-7500 

ประธานหลกัสูตร    

เทคโนโลยชีีวภาพ ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุม่พทุรา kanokwan.poo@kmutt.ac.th 02-470-7500 

เทคโนโลยชีีวเคมี รศ.ดร.กรณ์กนก อายสุุข kornkanok.ary@kmutt.ac.th 02-470-7758 

เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั songsin.pho@kmutt.ac.th 02-470-7723 

การจดัการทรัพยากรชีวภาพ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกลุ sudarut.tri@kmutt.ac.th 02-470-7556 

ชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชชัวาลย ์ marasri.rue@kmutt.ac.th 02-470-7481 

 

 



3 คู่มือนักศึกษา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
 

 
อาจารย์ทีป่รึกษาช้ันปี (ปีการศึกษา 2559) 
 

สาขาวชิา ระดบั อาจารย์ทีป่รึกษา 

เทคโนโลยชีีวภาพ ปริญญาเอก อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

เทคโนโลยชีีวภาพ ปริญญาโท ผศ.ดร.กนกวรรณ พุม่พทุรา 

ทกัษะเทคโนโลยชีีวภาพ ปริญญาโท รศ.ดร.ยวุพิน  ด่านดุสิตาพนัธ์ 

เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว ปริญญาเอก อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว ปริญญาโท รศ.ดร.วาริช ศรีละออง 

การจดัการทรัพยากรชีวภาพ ปริญญาเอก(IBP) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

การจดัการทรัพยากรชีวภาพ ปริญญาโท ผศ.ดร.สุดารัตน์  ตรีเพชรกลุ 

เทคโนโลยชีีวเคมี ปริญญาเอก อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

เทคโนโลยชีีวเคมี ปริญญาโท รศ.นฤมล จียโชค 

ชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ ปริญญาโท ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชชัวาลย ์

ชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ ปริญญาเอก 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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หลกัสูตรประจาํคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี
 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาใน 4 สาขาวิชา เป็นหลกัสูตรระดบั
ปริญญาเอก 4 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 5 หลกัสูตร 

ระดบัปริญญาเอก 3  หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) 
3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) 
4. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ระดบัปริญญาโท 5  หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) 
3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี 
4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต/ วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการ

ทรัพยากรชีวภาพ 
5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 

1. หลกัสูตรเทคโนโลยชีีวภาพ : เป็นหลกัสูตรนานาชาติ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ มี 3 สาขา 

1.1  สาขาทกัษะผูป้ระกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnopreneur)  

เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะในการทาํงานอย่างมืออาชีพในการสร้างมูลค่าให้กบังานวิจยั 
และนาํองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยุกต์ใชแ้ละพฒันาให้เกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 
สาขาทกัษะผูป้ระกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ จดัการเรียนการสอนเป็นแบบ Problem-Based Learning (PBL) เนน้ 
Technology-oriented entrepreneurship นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ และทางธุรกิจ หลกัสูตรมีการจดั
ให้นักศึกษาไดมี้โอกาสฝึกงาน(Internship)กบัภาคเอกชนเพ่ือให้มีประสบการณ์และทกัษะท่ีพร้อมใชง้าน  นักศึกษาจะ
ไดรั้บการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ขอ้มูลและวางแผนอยา่งมีระบบ รวมทั้งทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใน
การส่ือสารและนาํเสนอผลงาน 

1.2 สาขาทกัษะเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology Practice School)  

 เพ่ือผลิตบุคลากรดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ ท่ีมีทกัษะและมีความพร้อมท่ีจะทาํงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้
แบบบูรณาการ  จากการเรียนรู้ในรายวิชาและการค้นควา้วิจัย ท่ีสามารถนําไปใช้ในแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยชีีวภาพได ้      

สาขาทกัษะเทคโนโลยชีีวภาพ จดัใหน้กัศึกษาไดใ้ชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของภาคอุตสาหกรรม เป็นโจทยใ์นการวจิยั
หรือศึกษาคน้ควา้ (Problem Based Learning) และนาํคาํตอบท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ วิจยั ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจริง โดย
นกัศึกษาดาํเนินการวิจยั คน้ควา้ แกปั้ญหา ภายใตค้วามดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา (Site director) และบุคลากรภาคเอกชนท่ี
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ร่วมโครงการ นอกจากทกัษะในการทาํงานในภาคอุตสาหกรรมแลว้ นักศึกษาจะไดรั้บการฝึกเพ่ิมเติมในดา้นทกัษะการ
ส่ือสารและนาํเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษท่ีดี 

1.3 สาขาวจิยัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology Research Program)  

หลกัสูตรน้ีพฒันาเพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ลึกซ้ึงทั้งในภาคทฤษฎีและทกัษะการทาํวิจยั และมีความสามารถ
บูรณาการความรู้พ้ืนฐาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพเชิงลึก เพ่ือใหเ้กิดนกัวจิยัท่ีมีศกัยภาพและเป็นมือ
อาชีพ เพ่ือเป็นกาํลงัสําคญัการพฒันาประเทศดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาดาํเนินการวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์ภายใตก้าร
ดูแลของอาจารยแ์ละนกัวจิยัผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการวิจยั จากกลุ่มวจิยัในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีองค์
ความรู้ท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีนักศึกษาจะได้รับการฝึกเพ่ิมเติมในด้านทักษะการส่ือสารและนําเสนอผลงานเป็น
ภาษาองักฤษท่ีดี 

2. หลกัสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resources Management; NRM) เป็นหลักสูตรปริญญาโท ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัทกัษะการทาํงานวจิยัเชิงสหสาขาวิชาทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมและวฒันธรรม รวมถึงเศรษฐศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิดการจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อยา่งมีระบบอยูบ่นฐานของปัญหาดา้นการจดัการทรัพยากรชีวภาพและความตอ้งการของชุมชน 
(Problem and Area Based Learning)  ซ่ึงการเรียนรู้และทดลองจริงมีทั้ งในห้องเรียนและภาคสนาม เช่น ในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์
ชุมชนชานเมือง ชนบท  โครงการหลวง หรือแม้แต่กับกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงใช้เทคโนโลยีท่ี เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการให้ทกัษะ รวมถึงประสบการณ์การวิจยั ทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา พฒันาต่อยอดไดไ้ม่วา่
จะเป็นเทคโนโลยรีะดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ  หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรชีวภาพมี 2 โปรแกรมตามกลุ่มวจิยั ดงัน้ี  

2.1 นิเวศวทิยาเชิงอนุรักษ ์(Conservation Ecology)  

 เน้นการพฒันาเทคนิคการติดตามประชากรของสัตวป่์าเพ่ือนาํมาใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์และการ
จดัการสัตวป่์า 

2.2 ทกัษะการจดัการทรัพยากรฐานชุมชน (Community Resource Management) 

 เป็นโปรแกรมร่วมกบัคณะศิลปศาสตร์ เนน้การปรับใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เขา้กบับริบทของพ้ืนท่ีการ
ทาํงาน ทั้งในมิติดา้นวิทยาศาสตร์ วฒันธรรมและสังคม โดยเนน้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีและการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน การพฒันาอาชีพเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นกลไกการทาํงานแบบเครือข่าย 

3. หลกัสูตรเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความคิดริเร่ิม   มีความรู้และ
ความสามารถระดับสูงเชิงสหสาขาวิชาในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน สามารถวางแผนดาํเนินการวิจัยและ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสียหายและรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ หลกัสูตรฯ มีมาตรฐานทดัเทียมนานาชาติ และ
มุ่งสร้างสรรคท์รัพยากรบุคคลใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติังานไดจ้ริง   สามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์และเสียสละ 

หลกัสูตรเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว มุ่งพฒันาองคค์วามรู่ใหม่ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิตในระดบั
บณัฑิตศึกษา และพฒันา เทคโนโลยีและงานวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน ดาํเนินการวิจยัและประยุกต ์  
ใชเ้ทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสียหายและรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศหลกัสูตรมีมาตรฐานทดัเทียมหน่วยงานและ
สถาบนัในระดบันานาชาติ  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี ร่วมสร้างสรรคง์านท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 

4. หลกัสูตรเทคโนโลยชีีวเคมี 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือสร้างนกัวิจยัระดบัสูงท่ีมี

มาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถสร้างความรู้ใหม่ท่ีมีคุณภาพระดบันานาชาติ โดยเนน้งานวิจยัเพ่ือสร้างความรู้ในแนวลึก

ในสาขางานท่ีสอดคลอ้งกบังานทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวโมเลกุลในกลุ่มของไขมนั โปรตีนและเอนไซม ์  

คาร์โบไฮเดรท และสารใหก้ล่ินรส เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศ โดยจดัทาํ

หลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบุคคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ทางดา้นเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางอาหาร และ

สาขาท่ีใกลเ้คียง ให้มีความสามารถระดบัสูงข้ึน มีความคิดริเร่ิมในการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์วิจยัเชิง

วชิาการอยา่งลึกซ้ึง 

5. หลกัสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 

หลกัสูตรน้ีพฒันาข้ึนโดยการประสานความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะท่ีแขง็แกร่ง
ของคณาจารยแ์ละนกัวิจยัจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ดว้ยกนั เพ่ือจดัทาํ
หลกัสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ให้เป็นหลกัสูตรท่ีมีความสมดุลระหวา่งชีววิทยา ระบบ ศาสตร์ทางดา้นจีโนม 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการใชก้ารกระตุน้การเรียนรู้ผ่านการทาํโครงการแบบบูรณาการ เน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้
ลึกซ้ึงภาคทฤษฎีและไดรั้บการฝึกทกัษะใหเ้ขม้แขง็ ซ่ึงในการฝึกทกัษะน้ีนกัศึกษาจะมีโอกาสไดฝึ้กและสร้างความสามารถ
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกจากผูเ้ช่ียวชาญในหอ้งปฏิบติัการ
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการใชชี้วสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ซ่ึงเม่ือสาํเร็จการศึกษาแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถและ
ความพร้อมท่ีจะเขา้ไปร่วมทาํงานกบักลุ่มงานและกลุ่มวิจยัต่างๆ ท่ีตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
ไดท้นัที เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบัการพฒันางานวิจยัในยคุหลงัจีโนมท่ีมี
มากยิง่ข้ึน เพ่ือการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ การเกษตร และการแพทย ์ซ่ึงปัจจุบนัชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ
กาํลงัเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการขานรับจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกแขนง และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีทกัษะทางดา้นน้ีกาํลงัเป็นท่ี
ตอ้งการอยา่งมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
จํานวนหน่วยกติ ตลอดหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 
ปริญญา 

จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

วชิา
บังคบั 

วชิาสัมมนา วชิาเลอืก วทิยานิพนธ์ ภาคสนาม ค้นคว้า
อสิระ 

รวม 

1 .หลั ก สู ต รวิท ยาศ าสตรมห าบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาต)ิ 

       

แ ผ น ก . 2  เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ
(วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 11  13 12   36 
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แผนก.2 เทคโนโลยีชีวภาพด้านชีวเภสัช
ภณัฑ ์(วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 17  7 12   36 

แผน ก.2 (วทิยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) 11  1 24   36 

แผน ข. ทกัษะเทคโนโลยชีีวภาพ 18  15   6 39 

แผน  ข . ทักษ ะผู ้ป ระกอบการ ธุ ร กิ จ
เทคโนโลยชีีวภาพ 19  12   6 37 

2 .หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ยว
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ        

แผนก.2 (วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)    36   36 

แผน ก. 2 (วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 14  12 12   38 

แผน ข (คน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต) 17  15   6 38 

3.หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคม ี        

แผนก.1 (วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)    36   36 

แผน ก. 2 (วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 9  16 12   37 

4 .หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  /
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศา
สตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ 

       

แผนก.2 (วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 5  21 12   38 

แผน ก. 2 (วทิยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต) 5  27   6 38 

5 .หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีว-สารสนเทศและชีววิทยา
ระบบ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

       

แผนก.2 (วทิยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต) 15 2 9 12   38 

แผน ข  (วทิยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต) 15 2 9  6 6 38 
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จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 
ปริญญา 

จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

วชิา
บังคบั 

วชิา
สัมมนา 

วชิา
เลอืก 

วทิยานิพนธ์ ภาคสนาม ค้นคว้า
อสิระ 

รวม 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)        

ผู ้ เข้ า ศึ กษ าท่ี สํ า เร็ จก าร ศึกษ าระดับ
ปริญญาโท 3  9 36   48 

 ผู ้เข้า ศึกษ าท่ีสํ า เร็จการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4  24 48   76 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตร
นานาชาต)ิ 

       

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท 

   48   48 

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท 

6  6 36   48 

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

16  9 48   74 

3.หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคม ี

       

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท 

 3**  48   48 

- ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

10  16 48   74 
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ปฏิทนิการศึกษา 2559 
 
กจิกรรมสําคญัก่อนภาคการศึกษาที ่1 
กรกฎาคม 2559  
พธุท่ี 6 - พฤหสับดีท่ี 
7 

- วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํในการลงทะเบียนและ  อนุญาตใหล้งทะเบียนผา่น
ระบบสารสนเทศ (New ACIS)  สาํหรับนกัศึกษาสภาพปกติและสภาพวิทยาทณัฑ ์

ศุกร์ท่ี 8 
 

- วนัสุดทา้ยของการยืน่ความจาํนงรักษาสภาพนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ภาคการศึกษาท่ี 1    
(กรณีนกัศึกษาขอลาพกัการศึกษา) 

จนัทร์ท่ี 11 – เสาร์ท่ี 
16 
 
 

- วนัลงทะเบียนวชิาเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ของนกัศึกษา ปัจจุบนัผา่นระบบสารสนเทศ (New 
ACIS) 
- วนัลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ภาคการศึกษาท่ี 1 ผา่นระบบสารสนเทศ 
(New ACIS) 

ศุกร์ท่ี 22  - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาที ่1 (3สิงหาคม - 8ธันวาคม 2558) 

สิงหาคม 2559  
จนัทร์ท่ี 1 - วนัเร่ิมการศึกษาของนกัศึกษาทุกระดบั/ทุกหลกัสูตร 
จนัทร์ท่ี 1 – ศุกร์ท่ี 5
  

- วนัลงทะเบียนล่าชา้ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS)  
  (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท นบัตั้งแต่ 
  วนัจนัทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559) 

จนัทร์ท่ี 1 – จนัทร์ท่ี 
15  
 

- วนัลงทะเบียนเพ่ิม-เปล่ียนกลุ่มเรียน/วชิาเรียน ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 
- วนัแจง้ความจาํนงขอสอบรายวิชาท่ีมีชัว่โมงสอบซอ้น  (สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้น
ปีสุดทา้ย) 

จนัทร์ท่ี 1 – องัคารท่ี 
30  
 

- วนัลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาล่าชา้ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท 
นบัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559 รวมวนัหยดุ) 

จนัทร์ท่ี 1 ส.ค. –ศุกร์
ท่ี 16 ก.ย.  

- วนัลงทะเบียนลดรายวิชา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

จนัทร์ท่ี 8 ส.ค. – 
ศุกร์ท่ี 16 ก.ย. 
 

- วนัลงทะเบียนล่าชา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ภาควชิา/ 
ประธานสายวิชา/ประธานหลกัสูตร (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท นบัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 1 
สิงหาคม 2559 รวมวนัหยดุ) 

พฤหสับดีท่ี 11  
 

- วนัไหวค้รูและวนัพิธีประดบัเนคไทและเขม็พระมหามงกฎุ (เฉพาะระดบัปริญญาตรี - งดการ
เรียนการสอน) 

จนัทร์ท่ี 15  
 

- วนัสุดทา้ยยืน่คาํร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิตสาํหรับภาคการศึกษาท่ี 1 

เสาร์ท่ี 20  
 

- วนัสอนชดเชย : วนัไหวค้รูและวนัพิธีประดบัเนคไทและเขม็พระมหามงกฎุ (เฉพาะระดบั
ปริญญาตรี) 

เสาร์ท่ี 27  - วนัสอนชดเชยวนัหยดุ:วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ 
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พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ (วนัศุกร์ 12 ส.ค. 2559) 
กนัยายน 2559  
จนัทร์ท่ี 5 - วนัเร่ิมการประเมินการสอนล่วงหนา้ของอาจารยแ์ละประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการโดย

นกัศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 (ดูรายวชิาต่าง ๆ ท่ีสามารถประเมินการสอนล่วงหนา้ไดใ้นระบบ
สารสนเทศนกัศึกษา 

พธุท่ี 14 - วนัสุดทา้ยของการขออนุมติัลาพกัการเรียนและลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาโดยไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดี สาํหรับนกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 รวมวนัหยดุ) 

จนัทร์ท่ี 19 – องัคาร
ท่ี 27 

วนัสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 1 

พธุท่ี 28 ก.ย. – 
องัคารท่ี 1 พ.ย. 

- วนัลงทะเบียนถอนรายวิชา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

ตุลาคม 2558   
จนัทร์ท่ี 3 – ศุกร์ท่ี 14
  
 

- วนัแจง้ความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 (ศึกษารายละเอียดในประกาศกาํหนด
วนัยืน่คาํร้องแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา) 

จนัทร์ท่ี 10 ต.ค. – 
ศุกร์ท่ี 11 พ.ย. 

- สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการโดย
นกัศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) ภาคการศึกษาท่ี 1 

องัคารท่ี 25 
  

- วนัสุดทา้ยของการยืน่คาํร้องขอคืนเงินค่าบาํรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวชิา 
ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

เสาร์ท่ี 29 
  

- วนัสอนชดเชย วนัหยดุชดเชย : วนัปิยะมหาราช (วนัจนัทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2559 

พฤศจิกายน 2559  

จนัทร์ท่ี 7  
 

- วนัสุดทา้ยของการยืน่ความจาํนงขอรักษาสภาพนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ในภาคการศึกษาท่ี 
2 (กรณีนกัศึกษาขอลาพกัการศึกษา) 

พธุท่ี 23 พ.ย. –ศุกร์ท่ี 
2 ธ.ค.  

- วนัสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1 

ธันวาคม 2559  

องัคารท่ี 6  - วนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ี 1 

กจิกรมสําคญัหลงัภาคการศึกษาที1่ และก่อนภาคการศึกษาที ่2 

ธันวาคม 2559  
พธุท่ี 14  
 

- วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบวชิาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบติั วิชา Project และ Thesis ประจาํ
ภาคการศึกษาท่ี 1 

พฤหสับดีท่ี 15 – พธุ
ท่ี 21  
 

- วนัท่ีนกัศึกษาใหม่พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอคาํแนะนาํ 
 การลงทะเบียนวชิาเรียน (สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559) 

เสาร์ท่ี 17  - วนัประกาศผลการสอบประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 
จนัทร์ท่ี 19  - วนัประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการโดยนกัศึกษา 
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 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 (อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการสามารถเขา้ไปดูผลการประเมินไดใ้นระบบ
อินทราเน็ตของมหาวทิยาลยั) 

จนัทร์ท่ี 19- ศุกร์ท่ี 
23  

- วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือใหค้าํแนะนาํในการลงทะเบียน และอนุญาตใหล้งทะเบียนผา่น
ระบบสารสนเทศ (New ACIS)  สาํหรับนกัศึกษาสภาพปกติและสภาพวิทยาทณัฑ ์

องัคารท่ี 20 – อาทิตย์
ท่ี 25  
 

- วนัลงทะเบียนวชิาเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 ผา่นระบบ สารสนเทศ (New ACIS) 
 - วนัลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ภาคการศึกษาท่ี 2 ผา่นระบบ
สารสนเทศ (New ACIS) 

จนัทร์ท่ี 28  
 

- วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาที ่2 (4 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2560) 
มกราคม  2560  
พธุท่ี4  - วนัเร่ิมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 
พธุท่ี 4–องัคารท่ี 10  - วนัลงทะเบียนล่าชา้ ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS)  

 (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท นบัตั้งแต่ วนัพธุท่ี 4มกราคม 2560) 
พธุท่ี 4 – พฤหสับดีท่ี 
2 ก.พ.   

- วนัลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาล่าชา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้  (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 
บาทนบัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 4 มกราคม 2560 รวมวนัหยดุ) 

พธุท่ี 4 – พธุท่ี 22 
ก.พ.  

- วนัลงทะเบียนลดรายวิชา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

พธุท่ี 11 มค. – พธุท่ี 
15 ก.พ.  
 

- วนัลงทะเบียนล่าชา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ภาควชิา/ 
ประธานสายวิชา/ประธานหลกัสูตร (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท นบัตั้งแต่วนัพธุท่ี4 
มกราคม 2560 รวมวนัหยดุ) 

พธุท่ี 18  - วนัสุดทา้ยการยืน่คาํร้องขอเทียบโอนรายวชิา/หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 
จนัทร์ท่ี 23  - วนัสุดทา้ยของการส่งแกไ้ขผลสอบ ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 
จนัทร์ท่ี 30 ม.ค. – 
พธุท่ี 8 ก.พ.  

- วนัแจง้ความจาํนงขอเปิดวชิาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ  
ผา่นระบบสารสนเทศนกัศึกษา 

กมุภาพนัธ์ 2560  

เสาร์ท่ี 4 -วนัสอนชดเชย วนัหยดุชดเชย : วนัมาฆะบูชา 
(จนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2560) 

จนัทร์ท่ี 6 
 

- วนัเร่ิมการประเมินการสอนล่วงหนา้ของอาจารยแ์ละประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการโดย
นกัศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 (ดูรายวชิาต่างๆ ท่ีสามารถประเมินการสอนล่วงหนา้ไดใ้นระบบ
สารสนเทศนกัศึกษา) 

ศุกร์ท่ี 17 
 

- วนัสุดทา้ยของการขออนุมติัลาพกัการเรียนและลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษา โดยไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดี สาํหรับนกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท 
นบัตั้งแต่วนัพธุท่ี 4 มกราคม 2560 รวมวนัหยดุ) 

พฤหสับดีท่ี 23 ก.พ. 
–ศุกร์ท่ี 3 มี.ค. 

- วนัสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 2 

มนีาคม  2560  
จนัทร์ท่ี 6 – ศุกร์ท่ี 31 - วนัลงทะเบียนถอนรายวิชาผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 
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จนัทร์ท่ี 6 – ศุกร์ท่ี 17
  
 

- วนัแจง้ความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 (รายละเอียดโปรดดูในประกาศ
กาํหนดวนัยืน่คาํร้องแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา) 

จนัทร์ท่ี 13 - ศุกร์ท่ี 
21  

- สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ โดย
นกัศึกษาผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) ภาคการศึกษาท่ี 2 

ศุกร์ท่ี 31  -วนัสุดทา้ยของการยืน่คาํร้องขอคืนเงินค่าบาํรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวชิาประจาํ
ภาคการศึกษา 2/2559 

เมษายน 2560  
เสาร์ท่ี 1 -วนัสอนชดเชย วดัหยดุ : วนัจกัรี (วนัพธุท่ี 6 เมษายน 2560) 
จนัทร์ท่ี 10 – พธุท่ี 
12  

- วนัหยดุพกัการเรียนการสอน 

เสาร์ท่ี 29 -วนัสอนชดเชย วดัหยดุ : วนัฉตัรมงคล (วนัศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2560) 

พฤษภาคม 2559  
จนัทร์ท่ี 8 – ศุกร์ท่ี 19 - วนัสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 
จนัทร์ท่ี 22  - วนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ี 2 

กจิกรรมสําคญัหลงัภาคการศึกษาที ่2 และก่อนภาคการศึกษาพเิศษ 

พฤษภาคม 2560  
จนัทร์ท่ี 22–ศุกร์ท่ี 26
  

- วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการลงทะเบียน  วชิาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ 
- วนัลงทะเบียนวชิาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ  ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

จนัทร์ท่ี 29 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินภาคการศึกษาพิเศษ 
พธุท่ี 31 - วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบวชิาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบติั  วิชา Project  และ Thesis ประจาํ

ภาคการศึกษาท่ี 2 
มถุินายน 2560  
เสาร์ท่ี 3  - วนัประกาศผลการสอบประจาํภาคการศึกษาท่ี 2 
*จนัทร์ท่ี 5 -วนัประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ โดยนกัศึกษาภาค

การศึกษาท่ี 2 (อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการสามารถเขา้ไปดูผลการประเมินไดใ้น
ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั) 

ภาคการศึกษาพเิศษ (5 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2560) 
มถุินายน 2560  
พฤหสับดีท่ี 1 มิ.ย.- 
ศุกร์ท่ี 28 ก.ค. 

- วนัฝึกงานอุตสาหกรรมภาคการศึกษาพิเศษ (ระยะเวลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 40 วนัทาํการ) 

จนัทร์ท่ี 5 - วนัเร่ิมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
จนัทร์ท่ี 5 – ศุกร์ท่ี 9 - วนัลงทะเบียนล่าชา้ ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) (ตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท 

นบัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 5 มิถุนายน 2560) 
จนัทร์ท่ี 5 – ศุกร์ท่ี 16 -วนัลงทะเบียนเพ่ิม-ลด-เปล่ียนกลุ่มเรียน/รายวิชา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 
จนัทร์ท่ี 5 – ศุกร์ท่ี 16 -วนัยืน่คาํร้องแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
ศุกร์ท่ี 16 -วนัสุดทา้ยของการส่งแกไ้ขผลการสอบภาคการศึกษาท่ี 2 
จนัทร์ท่ี 19– ศุกร์ท่ี - สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละประเมิน  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการโดย
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30 นกัศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) ภาคการศึกษาพิเศษ 
-วนัลงทะเบียนถอนรายวิชาผา่นระบบสารสนเทศ (New ACIS) 

ศุกร์ท่ี 23  - วนัสุดทา้ยของการยืน่คาํร้องขอคืนเงินค่าบาํรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวชิา 
ประจาํภาคการศึกษาพิเศษ/2559 

กรกฎาคม 2560  

ศุกร์ท่ี 28 - วนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาพิเศษ 

กจิกรรมสําคญัหลงัการศึกษาพเิศษ 

สิงหาคม 2560  
ศุกร์ท่ี4  
 

- วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบวชิาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบติัวิชา Project  และวิชา Thesis 
ประจาํภาคการศึกษาพิเศษ 

องัคารท่ี 8  - วนัประกาศผลการสอบประจาํภาคการศึกษาพิเศษ 
พฤหสับดีท่ี 10  
 

- วนัประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการโดย
นกัศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ (อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถเขา้ไปดูผลการ
ประเมินไดใ้นระบบอินทราเน็ตของมหาวทิยาลยั) 

พฤหสับดีท่ี 24  - วนัสุดทา้ยของการส่งแกไ้ขผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ 
 
หมายเหตุ : 

1. นกัศึกษาทุกหลกัสูตร ลงทะเบียน-เพ่ิม-เปล่ียนกลุ่ม/เปล่ียนรายวิชา-ลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

เท่านั้น  

2. นกัศึกษาท่ียงัคา้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน จะไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียน  เรียนในภาคการศึกษาถดัไป 

3. นกัศึกษาท่ีมีสภาพวทิยาทณัฑใ์นภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558จะตอ้งพบ  อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํในการ

ลงทะเบียนตามวนัท่ีกาํหนดก่อนลงทะเบียน จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

4. นกัศึกษาท่ีมีสภาพวทิยาทณัฑใ์นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559จะตอ้งพบ  อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํในการ

ลงทะเบียนตามวนัท่ีกาํหนดก่อนลงทะเบียน จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

5. นักศึกษาจะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1/2559  และ/หรือภาคการศึกษาท่ี 

2/2559 ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเพ่ิม-เปล่ียนกลุ่มเรียน/   เปล่ียนรายวชิา-ลดรายวชิา  

6. นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป ให้ดาํเนินการขออนุมติัให้แลว้   เสร็จและยนืคาํร้องแสดง

ความจาํนง ณ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ภายในวนัท่ีกาํหนด   จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศ (New ACIS) 

7. นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียนวิชาเรียน หรือลงทะเบียนรักษาสภาพนกัศึกษาตามท่ีกาํหนด   ตอ้งชาํระค่าปรับการลงทะเบียน

ล่าชา้ วนัละ 50 บาท (รวมวนัหยดุราชการ) นบัตั้งแต่   วนัเปิดภาคเรียน ถึงวนัท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัไดรั้บคาํร้อง 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 คิดค่าปรับนบัตั้งแต่ วนัจนัทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป 
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- ภาคการศึกษาท่ี 2 คิดค่าปรับนบัตั้งแต่ วนัพธุท่ี 4 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

8. นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวชิา/หน่วยกิต ใหก้ระทาํไดภ้ายในวนัท่ีกาํหนดใน   ประกาศปฏิทินการศึกษา 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายในวนัจนัทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2559 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 ภายในวนัพธุท่ี 18 มกราคม 2560 

9. นักศึกษาท่ีประสงค์จะขออนุมติัคืนเงินค่าบาํรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา   ให้กระทาํไดภ้ายในวนัท่ี

กาํหนดในประกาศปฏิทินการศึกษา (ตามประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัการชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540)  

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ภายในวนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 ภายในวนัศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560 

- ภาคการศึกษาพิเศษ ภายในวนัศุกร์ท่ี23 มิถุนายน 2560 

 

กิจกรรมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

กจิกรรม       ช่วงเวลาจัดกจิกรรม 

1. ไหวค้รู        25 สิงหาคม 

2. Student’s Club       ทุกเดือน  
3. กีฬาสีและกิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่    ธนัวาคม – มกราคม 
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ค่าเล่าเรียน 
 

ค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาทุกหลกัสูตรทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคการศึกษาปกติ) 

ค่าบาํรุงการศึกษา    : 12,000 บาท ต่อ ภาคการศึกษา 

ค่าหน่วยกิต   : 1,000 บาท ต่อ หน่วยกิต 

ค่าวทิยานิพนธ์    : 2,000 บาท ต่อ หน่วยกิต 

ค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์ : 3,500 บาท  สาํหรับหลกัสูตรปริญญาโท 

ค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์  :4,500 บาท  สาํหรับหลกัสูตรปริญญา เอก 

ค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาทุกหลกัสูตรทั้งในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) 

ค่าบาํรุงการศึกษา    : 6,000 บาท   

ค่าหน่วยกิต   : 1,000 บาท ต่อ หน่วยกิต 

ค่าวทิยานิพนธ์    : 2,000 บาท ต่อ หน่วยกิต 

ค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์  : 3,500 บาท  สาํหรับหลกัสูตรปริญญาโท 

ค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์  :4,500 บาท  สาํหรับหลกัสูตรปริญญาเอก 

ค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท 

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 228,000 บาท/คน 
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กฎระเบียบ – ข้อบังคบั 

1. การลงทะเบียน 

1.1 การลงทะเบียนภายในมหาวทิยาลยั 

● นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดต้อ้งไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารยที์่ปรึกษานกัศึกษาตอ้งลงทะเบียน     
รายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาและ/หรือวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 
หน่วยกิต ยกเวน้กรณีที่นกัศึกษามีหน่วยกิตเหลือสําหรับลงทะเบียนตามหลกัสูตรนอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ให้
ลงทะเบียนนอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตได  ้และในภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 1.2การลงทะเบียนขา้มสถาบนั 

●  นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบนัการศึกษาอ่ืนไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชา และตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะ โดยถือเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

(1) รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนดไม่ไดเ้ปิดสอนในมหาวิทยาลยัในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น   ดว้ย
เหตุผลต่างๆ  

(2) รายวชิาท่ีสถาบนัอ่ืนเปิดสอน ตอ้งมีเน้ือหาท่ีเทียบเคียงกนัไดก้บัรายวชิาในหลกัสูตร 

(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระของ
นกัศึกษา 

● ให้นาํหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประมวลผลการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่

2. การเพิม่-ลด-ถอน รายวชิา 

●  นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอเปล่ียน หรือขอลดรายวิชาไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยถือ
เกณฑก์ารปฏิบติัดงัน้ี 

-  การขอเพ่ิมหรือขอเปล่ียนรายวชิา จะตอ้งกระทาํภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 

-  การขอลดรายวชิา จะตอ้งกระทาํภายใน 3 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 

-การขอถอนรายวิชา จะตอ้งกระทาํก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ และจะบนัทึกรายวิชาทีขอถอน
ลงในใบแสดงผลการศึกษาดว้ย  

 สาํหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะขอเพ่ิม ขอเปล่ียน ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไม่ได ้

3. การโอนย้ายรายวชิาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั 

● นกัศึกษาท่ียา้ยสาขาวิชา หรือเปล่ียนระดบัการศึกษาหรือผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและสมคัร
เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สามารถเทียบโอนรายวิชาได ้โดยผลการศึกษาของรายวิชาท่ีจะเทียบโอนตอ้งไม่ตํ่า
กวา่ B และตอ้งนาํหน่ายกิตท่ีโอนมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

● ผูท่ี้พน้สภาพการศึกษาแลว้สมคัรเขา้ศึกษาใหม่ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัรับเขา้ศึกษา อาจให้เทียบโอนรายวิชาท่ีได้
ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาและผลการศึกษาของรายวิชาท่ีจะเทียบโอนตอ้งไม่ตํ่ากวา่ B ทั้งน้ีรายวิชาท่ีเทียบโอนจะ
ไม่นาํหน่วยกิตมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย แต่ให้นบัหน่วยกิตเพ่ือการสาํเร็จการศึกษา และในกรณีท่ีมีรายวิชา
ใหม่ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบั นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน 
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 การเทียบโอนรายวิชาตอ้งเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน 7 ปีการศึกษานับจากปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้น และ การเทียบโอนรายวิชาของนกัศึกษาให้นบัรวมวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานท่ีไดศึ้กษาและมีผลการศึกษา 
S 

● นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวิชาตอ้งยื่นคาํร้องพร้อมใบรายงานผลการศึกษาและเอกสารหลกัสูตรซ่ึงมี
คาํอธิบายรายวิชาท่ีขอเทียบโอนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาภายใน 1 เดือน นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิาและไดรั้บอนุมติัจากคณะ 

 

4. ระยะเวลาการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ใหใ้ชเ้วลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

 ปริญญาเอก ให้ใชเ้วลาศึกษาอยา่งมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้เขา้
ศึกษาต่อปริญญาเอก และอยา่งมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษา
ต่อปริญญาเอก 

 การลาพกัการศึกษา 
- การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะ นกัศึกษาจะไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 
- ถูกเกณฑ์เขา้รับราชการทหารกองประจาํการ หรือเขา้รับการระดมพล เขา้รับการฝึกวิชาทหาร หรือเขา้รับการ

ทดลองความพร่ังพร้อม 

- มีเหตุจาํเป็นอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บพิจารณาใหล้าพกัการศึกษาตามแต่กรณี 

- นักศึกษาจะลาพกัการศึกษาไดค้ร้ังละ 1 ภาคการศึกษา และลาพกัติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  หรือ 1 ปี
การศึกษา เวน้แต่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพกัการศึกษา ให้นับเวลาท่ีลาพกัรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาดว้ย ยกเวน้
นักศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีไดก้ารพิจารณาเป็นแต่ละกรณี และกรณีท่ีเป็นเหตุ
สุดวสิัย 

 การชาํระเงินค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- นกัศึกษาท่ีลาพกัการศึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ตอ้ง
ชาํระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษา 

- นกัศึกษาท่ีชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแลว้ ต่อมามีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา มหาวิทยาลยัจะ
ไม่คืนเงินให ้

- ในกรณีท่ีนกัศึกษาทาํเร่ืองลาพกัการศึกษาภายหลงัจากการลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไดข้อผอ่นผนัชาํระค่าบาํรุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษาไว ้เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษา นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาดว้ย 

5. การพ้นสภาพ 

นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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 สาํเร็จการศึกษา : นกัศึกษาไดศึ้กษาครบถว้นตามหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา 

 ลาออก : นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคาํร้องต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือให้คณบดี
พิจารณาอนุมติั หากยงัไม่ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นยงัมีสภาพเป็นนกัศึกษา 

 ขาดการลงทะเบียนเรียนและ/หรือการชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 นกัศึกษาท่ีขาดการลงทะเบียนเรียนและ/หรือการชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาใด เม่ือ
ครบกาํหนด 6 สัปดาห์ นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยั ให้ถือว่าพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

 นักศึกษาซ่ึงไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรให้ถือว่าพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษาทั้งน้ีนักศึกษาปริญญาเอกแผนการศึกษาแบบ 1 หรือนกัศึกษาปริญญาเอกแผนการศึกษาแบบ 2 ท่ีสอบ
รายวชิาไดค้รบตามกาํหนดและมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 ซ่ึงใชร้ะยะเวลาศึกษาครบกาํหนด 
แต่ยงัทาํวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จและ/หรือรอการตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ สามารถขอขยายเวลาการศึกษาไดค้ร้ังละ
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตอ้งผ่านการประเมินแลว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจาํนวนหน่วยกิต
วทิยานิพนธ์ทั้งหมด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะและไดรั้บอนุมติัจากสภาวิชาการ
ของมหาวทิยาลยั 

 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่เกณฑต์ดัสิน 

- นกัศึกษาสามญั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกซ่ึงมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมนอ้ยกวา่ 2.75 ในภาคการศึกษาแรก
ท่ีเขา้ศึกษา นักศึกษาระดบัปริญญาโทและนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ซ่ึงมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมนอ้ยกวา่ 2.50 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

- ในภาคการศึกษาใดๆ นักศึกษาสามญัซ่ึงมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมน้อยกว่า 3.25 สําหรับการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก และ 3.00 สาํหรับการศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้อยูใ่นสภาพวิทยา
ทณัฑ ์และระหวา่งท่ีอยูใ่นสภาพวิทยาทณัฑ ์ถา้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาคนอ้ยกวา่ 3.25 สาํหรับการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก และ 3.00 สําหรับการศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้พน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา 

6. การสอบ 
1.   วชิาสัมมนา 

 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก จะตอ้งใหส้ัมมนาเป็นภาษาองักฤษ 
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท กรณีหลกัสูตรภาษาองักฤษนกัศึกษาตอ้งใหส้ัมมนาเป็นภาษาองักฤษ สาํหรับหลกัสูตร

ภาษาไทยสัมมนาเป็นภาษาไทยแต่สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเสนอสัมมนาเป็นภาษาองักฤษได ้

Download คู่มือวชิาสัมมนา 1ของทุกหลกัสูตรไดท่ี้ http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 

2. ปัญหาพเิศษ 

Download คู่มือวชิาปัญหาพิเศษไดท่ี้http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 

3. วทิยานิพนธ์ 
 การทาํวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทาํวิทยานิพนธ์ไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ทั้งน้ีนกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก(2) และนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยั
รับเขา้ศึกษาจากผูมี้คุณวุฒิปริญญาตรีจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไดเ้ม่ือเป็นนกัศึกษาสามญัแลว้อยา่งน้อย 1 ภาค
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การศึกษา ไดล้งทะเบียนรายวชิาและสอบผา่นแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 3.00 ในระดบัปริญญาโท และ 3.25 ในระดบัปริญญาเอก สาํหรับในกรณีอ่ืนๆ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อยู่
ในดุลพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 นักศึกษาสามารถแบ่งจาํนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนทาํวิทยานิพนธ์ได้ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเรียนครบหลกัสูตรแลว้ แต่ยงัทาํวิทยานิพนธ์ไม่เรียบร้อย ซ่ึง
ตอ้งทาํต่อในภาคการศึกษาฤดูร้อน และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น มิฉะนั้นคณะจะไม่อนุมติัผลการศึกษา และไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนยอ้นหลงั 

4. การเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ (Proposal) 

 เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนทาํวิทยานิพนธ์แลว้ นกัศึกษาตอ้งจดัทาํโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ตรวจแกไ้ข แลว้นาํเสนอคณะ เพ่ือขอความเห็นชอบภายใน 2 เดือน หลงัจากเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ 

 คณะจะเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์พร้อมรายช่ือคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ไปยงัคณะเพ่ืออนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

5. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) 

 Download คู่มือการสอบประมวลความรู้ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 

 Download คู่มือการสอบประมวลความรู้ หลกัสูตร Individual Base Program 
http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 

 Download คู่มือการสอบประมวลความรู้ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี 
http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 

 Download คู่มือการสอบประมวลความรู้ สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว 
http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php 
 

6 การสอบความก้าวหน้า 
การสอบโครงร่างและการประเมินผลการทาํวทิยานิพนธ์ 

 นักศึกษาตอ้งสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลงัจากนั้นตอ้งจัดทาํรายงานความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ เสนอคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ตามจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจะให้ผลการศึกษา S เฉพาะหน่วยกิตท่ีการวิจัยมี
ความก้าวหน้าเป็นท่ีพอใจ และให้ผลการศึกษา U ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้ทาํการค้นควา้วิจัยตาม
แผนงาน 

 นกัศึกษาซ่ึงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แลว้ แต่ขาดการติดตามในการทาํวิทยานิพนธ์โดยสมํ่าเสมอ 2 ภาค
การศึกษาปกติต่อเน่ืองกัน ทาํให้มีผลการศึกษา U คณะกรรมการวิทยานิพนธ์อาจเสนอภาควิชาให้
นกัศึกษาพน้จากการทาํวทิยานิพนธ์ในเร่ืองนั้นไดโ้ดยการอนุมติัของคณะ 

 การขอเปล่ียนแปลงหวัขอ้และจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นสมควรใหน้กัศึกษาเปล่ียนแปลงหัวขอ้และ/หรือจาํนวนหน่วย

กิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ เน่ืองจากมีอุปสรรคทางวชิาการหรือเหตุพน้วสิัย ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอ
เปล่ียนแปลงหัวขอ้วิทยานิพนธ์พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ ตามขอ้ 29.2 เพ่ือให้คณะอนุมติั โดย
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ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการให้ความเห็นชอบของภาควิชาทั้ งน้ีนักศึกษาท่ี
เปล่ียนหวัขอ้วทิยานิพนธ์ใหม่จะตอ้งทาํการลงทะเบียนและชาํระหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ใหม่  

 
7 การสอบวทิยานิพนธ์  

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ใหท้าํการสอบวทิยานิพนธ์ได ้

7.1 จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ยงัไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อ่านล่วงหน้าก่อนกาํหนดวนัสอบ
วทิยานิพนธ์อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

 ประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกาํหนดการสอบไป
ยงัคณะเพ่ือขอความเห็นชอบและคณะเพ่ือพิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบ ในกรณีท่ีผลสอบเป็นท่ีพอใจ ให้ผลการศึกษา
ผ่าน (S) และกรณีท่ีผลสอบไม่เป็นท่ีพอใจ ให้ทาํการสอบแก้ตวัภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์กาํหนด   

 นกัศึกษาท่ีสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แลว้ ให้ดาํเนินการจดัส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ในรูปเล่ม ซ่ึงมี
รูปแบบตามคู่มือการเขียนและพิมพว์ิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัพร้อมวิทยานิพนธ์ฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั ภายใน 30 วนัหลงัจากวนัสอบ ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขวิทยานิพนธ์ซ่ึงไม่เก่ียวกบั
เน้ือหาหลกั แต่ตอ้งใชเ้วลามาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจกาํหนดให้ส่งวิทยานิพนธ์เกิน 30 วนัได ้
แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วนั มิฉะนั้นจะตอ้งทาํการสอบวทิยานิพนธ์ใหม่ 

 นักศึกษาระดบัปริญญาเอกควรใชภ้าษาองักฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ ยกเวน้ไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ในการใชภ้าษาอ่ืน 

7.2 ลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์เป็นของมหาวทิยาลยั 
 

8 การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาระดบัปริญญาโท 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมี
บทความวจิยัเตม็รูปแบบ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ิน 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตอ้งศึกษาไดค้รบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดทา้ย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงไม่ใช่รูปเล่มท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ 

 นกัศึกษาแผน ข ตอ้งศึกษาไดค้รบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร มีแตม้ระดบัคะแนน เฉล่ีย
สะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้ง 

- เสนอการศึกษาคน้ควา้อิสระและสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)หรือ 

- เสนอการศึกษาคน้ควา้อิสระและสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  

 ตอ้งสอบผา่นวิชาภาษาองักฤษซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัพื้นฐาน ทั้งน้ีภาควิชาอาจกาํหนดการสําเร็จหลกัสูตร
ภาษาต่างประเทศท่ีจดัสอบโดยสถาบนัอ่ืนเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได ้สําหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผูก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศน้ี 
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นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 

 ตอ้งศึกษาไดค้รบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.25 
สาํหรับแผนการศึกษา แบบ 2 

 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ทั้งน้ี 

 (1)  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัภายใน 4 ภาคการศึกษา
นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 

(2)  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัภายใน 3 ภาคการศึกษา
นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 

(3)  การสอบวดัคุณสมบติัใหก้ระทาํได ้2 คร้ัง ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 ตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีแสดงถึงการคน้พบวิทยาการใหม่ ความคิดริเร่ิม หรือการวิจารณ์ดว้ยความคิดใหม่ 
ทั้งน้ี 

(1) ตอ้งมีบทความวิจยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีลงพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 
ซ่ึงสืบคน้ไดใ้นฐานขอ้มูลมาตรฐานท่ีมีผูพิ้จารณาผลงาน (Referee) จาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 2 ช้ิน 
หรือ 

(2) ตอ้งมีบทความวิจยัเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีลงพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 
ซ่ึงสืบคน้ไดใ้นฐานขอ้มูลมาตรฐานท่ีมีผูพิ้จารณาผลงาน (Referee) จาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 1 ช้ิน 
และ 

ก. บทความวิจัยเต็ม รูปแบบ  (Full Paper) ท่ีลงพิมพ์ในวารสารระดับภู มิภาคหรือ
ระดบัชาติท่ีมีผูพิ้จารณาผลงาน (Referee) ไม่ตํ่ากวา่ 2 ช้ิน หรือ 

ข. บทความวิจยัท่ีเสนอในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติภาคการบรรยาย และมี
เอกสารฉบบัเต็มตีพิมพใ์นรายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ตํ่ากว่า 2 ช้ิน 
หรือ 

ค. บทความวิจัยเต็ม รูปแบบ  (Full Paper) ท่ีลงพิมพ์ในวารสารระดับภู มิภาคหรือ
ระดบัชาติท่ีมีผูพิ้จารณาผลงาน (Referee) ไม่ตํ่ากวา่ 1 ช้ิน และบทความวิจยัท่ีเสนอใน
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ภาคการบรรยาย และมีเอกสารฉบบัเตม็ตีพิมพใ์น
รายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ตํ่ากวา่ 1 ช้ิน หรือ 

(3) ผลงานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า เช่นผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร งานนวตักรรม งานออกแบบ
ส ร้างส รรค์ห รือต้น แบบ ท่ี ส าม ารถนํ าไป ใช้ป ระโยช น์ ใน เชิ งพ าณิ ชย์  ห รือ
สาธารณประโยชน์ได ้

 ตอ้งสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยในเร่ืองวทิยานิพนธ์ 

 ตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศ  

  นักศึกษาระดบัปริญญาเอกจาํเป็นตอ้งรู้ภาษาต่างประเทศอย่างดี โดยตอ้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 1 
ภาษา แต่ถา้สาขาวิชาใดตอ้งการให้ผูเ้ขา้ศึกษารู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ิมเติมอีกก็ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สาขาวชิานั้น การบงัคบัภาษาต่างประเทศน้ีไม่นบัหน่วยกิตให ้
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- ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีแต่ละหลกัสูตรกาํหนด โดยความเห็นชอบของภาควชิาและ/หรือคณะอยา่งครบถว้น 

- เป็นผูมี้ศกัด์ิและสิทธ์ิของนกัศึกษา ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการพิจารณาเกียรติและศกัด์ิของนกัศึกษาท่ีจะ
ใหไ้ดรั้บปริญญา 

 

ทุนสนับสนุนการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาไทย 

 ทุนเพชรพระจอมเกลา้ (ทุนมหาวทิยาลยั) จาํนวน หลกัสูตรละ 1 ทุน 

 ทุนเรียนดี  จาํนวน 20 ทุน ต่อ ปี  

 ทุนช่วยเหลือการศึกษา จาํนวน 4 ทุน ต่อ ปี  

 ทุนสนบัสนุนการตีพิมพผ์ลงานวิจยัของนกัศึกษา 

 ทุนสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา 

สําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 ทุนลุ่มแม่นํ้าโขง 

 ทุนสหปัญญา 

 ทุน ASEA- UNINET  

 

Downloadรายละเอียดประกาศทุนการศึกษา http://web.kmutt.ac.th/sbt/scholarship.php 
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แบบฟอร์มสาํหรับนกัศึกษา(Download แบบฟอร์ม ได้ที ่  http://web.kmutt.ac.th/sbt/download.php) 

 ประกาศของคณะฯ 

-  ทุนสนบัสนุนการศึกษาและเผยแพร่ผลงานนกัศึกษา พ.ศ.2555 

-  แนวทางการปฏิบติัยืน่ผลงานวิจยัของนกัศึกษาปริญญาเอก 

-  ใบสมคัรทุนการศึกษาคณะทรัพยากรชีวภาพ 

 คู่มอืการลงทะเบียนผ่านเวบ็ 

 คู่มอืการสอบ comprehensive 

- แบบฟอร์มขออนุมติัสอบ comprehensive เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว 

- แบบฟอร์มออนุมติสอบ comprehensive สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี 

- รายละเอียดการสอบ Comprehensive สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

- รายละเอียดการสอบ Comprehensive สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 คู่มอืเขียนวิทยานิพนธ์ 

 วทิยานิพนธ์ 

-  แนวทางการปฏิบติัยืน่ผลงานวิจยัของนกัศึกษาปริญญาเอก 

 แบบฟอร์มและคาํร้องต่าง ๆ 

 วทิยานิพนธ์ 

-  แบบเสนอช่ือกรรมการวทิยานิพนธ์ 

-  แบบสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย) 

-  แบบสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ภาษาองักฤษ) 

-  แบบฟอร์มตรวจสอบวทิยานิพนธ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษา ป.เอก (มีบทความวจิยั) 

     - การตรวจสอบคุณสมบติัผลงานวจิยัเพ่ือสาํเร็จการศึกษา 

     - สรุปรายละเอียดผลงานและความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งวทิยานิพนธ์ 

-  แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษา ป.เอก (ยงัไม่มีบทความวจิยั) 

     - การตรวจสอบคุณสมบติัผลงานวจิยัเพ่ือขอสอบวทิยานิพนธ์ 

     - สรุปรายละเอียดผลงานและความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งวทิยานิพนธ์ 

-  การขยายระยะเวลาการศึกษา 

-   คาํร้องทัว่ไป 

-   ใบลาออก 

-   ใบสมคัรทุนการศึกษาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี

-  แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา (ป.เอก) 

-  แบบฟอร์มรายงานตีพิมพป์ระกอบการขอขยายเวลาการศึกษา 

-  Special Problem หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรชีวภาพ 
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ห้องปฏิบัติการวจัิยประจําคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีทั้งหมด  21 ห้องปฏิบัติการ ดงันี ้

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

1. Algal Biotechnology 

2. Animal Cell Culture 

3. Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering 

4. Microbial Fermentation Technology 

5. Remediation 

6. Sensors Technology 

7. Fungal Biotechnology 

8. Waste Utilization and Management 

9. Biodiversity 

สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

10.          Community Resources Management 

11. Conservation Ecology  

สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว  

12. Postharvest Biochemistry and Molecular Biology 

 13. Postharvest Physiology and Pathology  

14. Postharvest Quality  and Logistic 

15. Seed and Grain Technology 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวเคมี 

16. Carbohydrate Technology 

17. Enzyme Technology 

18. Phytobioactives and Flavor  

19. Lipid Technology 

20.          Gene Technology 

สาขาวชิาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 

21.        System Biology and Bioinformatics 
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งานบริการสํานักงานคณบด ีและเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง ห้อง โทรศัพท์ หน้าทีรั่บผดิชอบ 

คุณณฐัรดา แกว้งามลอย  
(พี่ต๋ิม)  

งานบุคคล BT 246 02-470-7702 ส่งขอ้มูลข่าวสารเพื่อลงประชาสัมพนัธ์ข่าว

คณะฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ไดท่ี้    

คุณธญัสิริ จนัทร์น่ิม (พี่มินท)์ 
คุณพรชยั เชยเสง่ียม (พี่เลก็) 

งานธุรการ BT 246  02-470-7703 การจองห้องเรียน ห้องประชุม งานจดัเล้ียง

การรับ-ส่ง เอกสาร 

คุณพงศธ์ร เช้ือคาํ (พี่ตอ้ม) งานอาคารและ

สถานท่ี 

BT 246 02-470-7704 ดูแลอุปกรณ์โสต์ และดูแลด้านอาคารและ
ส ถ า น ท่ี  ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์
ห้องปฏิบติัการ งานดา้นสาธารณูปโภค เช่น 
นํ้ า ไฟฟ้าการติดต่อการขออยู่ค้างคืน บัตร
ผา่นเขา้ 

คุณอรุณ คา้ข้ึน (พี่อ๋อย)  งานวจิยัและวเิทศ

สมัพนัธ์ 

BT 247 02-470-7706 ทุนการศึกษา(ภายนอก) 
ทุนเพชรพระจอมเกลา้ฯ, ทุนราชกรีฆาสโม
สร, ทุนเชลล ์100 ปี ฯลฯ 
ยมืหนงัสือวทิยานิพนธ์  
การแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์งานบริการ

การศึกษา  และงานวจิยั 

คุณรุ่งอรุณไวศยะวรรณ์ 
(พี่ฟะห์) 
คุณวราภรณ์  เกษประดิษฐ ์
(พี่นิด) 

งานบริการ

การศึกษา 

BT 247 02-470-7705 

02-470-7709 

ป ฏิบั ติ งานท างด้ าน ก าร ศึ กษ า ,คํา ร้อ ง

นักศึกษาในเร่ืองต่างๆ เช่น ขอลงทะเบียน

ล่าช้า, ขอผ่อนผนัค่าบาํรุงการศึกษา, ขอลา

พกัการศึกษา ฯลฯ,ติดต่อขอรับเอกสารดา้น

การศึกษา,การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์,

การสอบความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์,การสอบ

วทิยานิพนธ์,สมัมนา,ทุนการศึกษาของคณะ 

คุณภคัพินนัท ์ธนินสุขไพศาล 
 

งานการเงิน BT 249 02-470-7707 เบิกจ่ายทุนการศึกษาทุกประเภท  

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี  โทร 02-470-7700  เบอร์ภายใน 7700 
อาคารสถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ  โทร 02-470-7333 เบอร์ภายใน 7333 
สอบถามแจง้ซ่อม     โทร 02-470-7399 เบอร์ภายใน 7399 
บริการงานพยาบาล ชั้น 1 อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพฯ (ดา้นหลงัใกลค้ณะสถาปัตย)์ 
เปิดใหบ้ริการ จนัทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.  
พบแพทยไ์ดทุ้กวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์  เวลา 13.00 – 15.00 น.  
  องัคาร    เวลา 10.30 – 13.30 น. 
  พฤหสับดี   เวลา 12.30 – 14.30 น. 
บริการสํานักหอสมุด (บางขุนเทียน) ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เปิดใหบ้ริการ จนัทร์ – ศุกร์  เวลา  9.00 – 17.00 น. วนัเสาร์ เปิดใหบ้ริการ เวลา 9.30 – 16.00 น. 


