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 รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วทิยาเขต/คณะ                        คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ศูนยเ์ทเวศร์ 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย                  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 
ภาษาองักฤษ              Master of Arts Program in  Marketing Communication 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย):            ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การส่ือสารการตลาด) 
ช่ือยอ่ (ไทย):             ศศ.ม. (การส่ือสารการตลาด) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):       Master  of  Arts (Marketing Communication) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):        M.A. (Marketing Communication) 

3.   วชิาเอก (ถา้มี)  
- 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร      
 36  หน่วยกิต              

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1   รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร 2  ปี 
5.2   ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาไทย   
5.3  การรับเข้าศึกษา 

นกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

    - 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

มคอ.2 
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6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
              หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 
                      สภาวชิาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558 
                             วนัท่ี  8 กรกฎาคม 2558 
                      สภามหาวทิยาลยั เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2558 วนัท่ี  29 กรกฎาคม 2558                                       
                             เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาโท สาขาวชิา
การส่ือสารการตลาด ในปีการศึกษา 2560 
8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
       8.1 นกัวชิาการดา้นการส่ือสารการตลาด 
       8.2 ผูบ้ริหารดา้นการส่ือสารการตลาด 
       8.3 ผูป้ระกอบการดา้นการส่ือสารการตลาด 
9.   ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 

1 นางวิมลพรรณ  อาภาเวท
3570100911960 

รศ. ว.ม. 
ศศ.บ. 

 ส่ือสารมวลชน 
 การส่ือสารมวลชน 

ม.ธรรมศาสตร์, 2540 
ม.เชียงใหม,่ 2529 

2 นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา 
3120100865911 

อาจารย ์ D.B.A. 
M.B.A. 
B.B.A. 

 Human Resources Management 
 Management and Organization 
 Marketing  

Newport University, U.S.A., 2548 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2541 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น, 2535 

3 นายดลพิวฒัน์ ปรีดาวิภาต 
3101202252226 

อาจารย ์ บธ.ด. 
 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

 การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 และทรัพยากรมนุษย ์
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 เพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรม 
 การตลาด 

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2554 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2547 
ม.กรุงเทพ, 2543 

4 นายบญัชา วงศเ์ลิศคุณากร 
3101403526064 

อาจารย ์ บธ.ด. 
M.Eng. 

 
วศ.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 Master of Telecommunications  
 Engineering 
 ไฟฟ้าส่ือสารโทรคมนาคม 

ม.นเรศวร, 2556 
University of Melbourne,  
Australia, 2546 
ม.ธรรมศาสตร์, 2543  

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
          คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ศูนยเ์ทเวศร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
                สถานการณ์ภายนอกท่ีน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรมี 2 ประการ คือ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

สภาพการแข่งขนัในการด าเนินกิจการของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบนั มีการน า
การส่ือสารการตลาดมาใชเ้พื่อสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนกบัตราสินคา้ (Brand) และองคก์ร  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และไวว้างใจต่อตราสินคา้และองคก์ร นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ใน
การส่ือสารให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหวา่งตราสินคา้ของตนเองกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ประกอบกบัปัจจยัอนั
เกิดจากการแข่งขนัในโลกยุคไร้พรมแดน ท่ีผลิตภณัฑ์ต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัภายในประเทศมากข้ึน จึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการใช้ศาสตร์ดา้นการส่ือสารการตลาดมาเสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนกบั
ตราสินคา้ โดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร และเพิ่มความแขง็แกร่งให้กบัระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากสถานการณ์และพฒันาการทางเศรษฐกิจขา้งตน้ จึงท าให้เกิดการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ัง
น้ี โดยใหค้วามส าคญักบัการน าแนวคิดดา้นการส่ือสารการตลาดมาประยกุตใ์ชง้านกบัธุรกิจไดจ้ริง 
        11.2   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

พฤติกรรมการบริโภคและแบบแผนการด าเนินชีวติ (Lifestyle) ซ่ึงครอบคลุมทั้งมิติในเชิงสังคม
และวฒันธรรมของผู ้บริโภคในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงสะท้อนออกมากับวิถีชีวิตในด้านต่างๆ            
เช่น กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิด (Opinion) ฯลฯ ประกอบกับประเทศไทยมีการ
ขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว (Urbanization) โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการขยายตวัของภาคธุรกิจจากส่วนกลาง
ไปยงัส่วนภูมิภาค ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในจงัหวดัท่ีธุรกิจส่วนกลางเขา้ไปลงทุนเร่ิมมี
พฤติกรรมการบริโภคใกล้เคียงกับผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่ และเม่ือรวมเข้ากับ
ความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคมีช่องทางในการเปิดรับส่ือมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภค   
มีขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดท่ีเกิดจากการรับรู้ผา่นการโฆษณาหลายช่องทาง ส่งผลโดยตรงต่อการก าหนด
กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ท่ีจะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภค  ดงันั้นการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี
จึงไดค้  านึงถึงสถานการณ์และการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ทั้งในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ  
เพื่อใหทุ้กรายวชิาสามารถตอบสนองต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลัย 
       12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตร
โดยตรง โดยเฉพาะการก าหนดรายวิชาท่ีให้ผูศึ้กษาไดเ้รียนนั้น จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้กลยทุธ์ 
(Strategy) และยทุธวธีิ (Tactic) ทางการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค อีกทั้งรายวชิาในหลกัสูตร 
จะตอ้งสอดแทรกความรู้ในดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท่ีสามารถน าสารสนเทศดา้นการส่ือสารการตลาด 
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ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไม่เฉพาะแค่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัจะตอ้งน าขอ้มูลข่าวสาร   
เพื่อโน้มน้าวใจนั้น ส่งตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างทั้งทางด้านเช้ือชาติและวฒันธรรมได ้    
กล่าวไดว้่านอกจากผูท่ี้ศึกษาทางดา้นการส่ือสารการตลาดจะตอ้งมีความรู้และมีความแม่นย  าทางดา้นแนวคิด 
ทฤษฎีในเชิงวิชาการแลว้ คุณสมบติัอีกดา้นหน่ึงท่ีตอ้งมีและขาดไม่ได ้คือ การมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ ท่ีผูเ้รียน
หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในดา้นน้ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าการจดัการศึกษาวิชาชีพระดบัสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
      12.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมต่อพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
ท่ี มุ่งสู่การเป็นผู ้น าการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                
ทั้งท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต อนัเป็นผลมาจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน และทุนต่างชาติสามารถท า
ได้ง่ายข้ึน ทั้ งหมดน้ีส่งผลโดยตรงต่อผู ้ปฏิบัติงานทั้ งในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
คุณสมบติัเฉพาะในด้านต่างๆ  ท่ีเป็นความคาดหวงัของผูว้่าจา้งท่ีตอ้งการจากแรงงาน ดงันั้นการพฒันา
หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนในด้านต่างๆ ตั้ งแต่การใช้ภาษาต่างประเทศ            
การเสริมสร้างโลกทศัน์และวิสัยทศัน์ของผูเ้รียน ให้มองเห็นการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ท่ีไม่ใช่เฉพาะแค่ในระดบัประเทศเท่านั้น แต่ยงัตอ้งเขา้ใจพลวตัในระดบัภูมิภาค 
และระดับโลก เพื่อเพิ่มศกัยภาพผูเ้รียนให้มีความสามารถท่ีออกไปแข่งขนัในตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศได ้
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ในมหาวทิยาลยั 

 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตรอื่น 
รายวชิาภาษาองักฤษ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยอาจารยใ์นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้สาขาวชิา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ 
    อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารยผ์ูแ้ทนจากคณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทางด้าน

เน้ือหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้ งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้         
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรน้ีมีปรัชญา และวตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 
     1.1  ปรัชญา 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมุ่งผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดให้ไดรั้บ
คุณวฒิุเป็นท่ียอมรับในระบบการอุดมศึกษาท่ีเป็นสากล มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงั
ของประเทศ และผูป้ระกอบการ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ          
มีความสามารถในการวิจยั รวมทั้งมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพดา้นการส่ือสารการตลาด  เป็นมหาบณัฑิต        
ท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม และอารยธรรม
ท่ีเป็นสากล มีความสนใจใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยพฒันาสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดบัประเทศ และนานาชาติ    

1.2  วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตดา้นสาขาวิชาการส่ือสารการตลาดให้มีความรู้ ความสามารถทาง

วชิาการ วชิาชีพ และมีทกัษะในการวจิยัดา้นการส่ือสารการตลาดอยา่งเป็นระบบ 
1.2.2 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานด้านการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการส่ือสารการตลาดในองคก์รระดบัประเทศ และนานาชาติ 
1.2.3 เพื่ อพัฒนามหาบัณฑิตท่ี มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการส่ือสารการตลาด                

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
1.2.4 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งมี
เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพการส่ือสารการตลาด 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบณัฑิต ใหมี้มาตรฐานไมต่ ่ากวา่
ท่ี สกอ. ก าหนด 

พฒันาหลกัสูตรและติดตาม
ประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงของสาขาวชิา   
การส่ือสารการตลาด 

ติดตามความเปล่ียนแปลง       
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นการส่ือสารการตลาด 

- รายงานผลการประเมินความ     
พึงพอใจในการใชบ้ณัฑิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
มหาบณัฑิต โดยเฉล่ียในระดบัดี 

พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน 
การสอนและบริการวชิาการใหมี้
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ดา้นการส่ือสารการตลาด 
ไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้น 
  การเรียนการสอนใหท้ างาน   
  บริการวชิาการแก่องคก์ร  
  ภายนอก   
- อาจารยส์ายปฏิบติัการตอ้งมี 
  ประสบการณ์การท างานและ 
  เช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีสอน  

ปริมาณงานบริการวชิาการ 
ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1  ระบบ 
            การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกนกัศึกษาตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2556 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
              ไม่มี 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              ไม่มี 
2.   การด าเนินการหลกัสูตร 
      2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1            เดือน สิงหาคม  -  ธนัวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2            เดือน มกราคม  -  พฤษภาคม 
 นอกวนั – เวลาราชการ คือ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.  
 และวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

      2.2   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
2.2.1     ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 
2.2.2     ผา่นการคดัเลือกตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน        
             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 วธีิการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
2.2.3 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น

ผูด้  าเนินการคดัเลือก 
2.2.4 การคดัเลือกจดัท าโดยคณาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ดว้ยวิธีการสอบ

ขอ้เขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 
      2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน ในกรณีท่ีส าเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาส่ือสารมวลชน และบริหารธุรกิจ 
สาขาใดสาขาหน่ึง หรือไม่ได้ส าเร็จทั้ งสองสาขาน้ี  อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาวิชา      
การส่ือสารการตลาดไม่เพียงพอ และนกัศึกษาบางส่วนมีทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
ไม่ดีนกั อาจส่งผลต่อการเรียนได ้แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้ 2.4 กลยทุธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาแรกเขา้ 
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   2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ทางคณะด าเนินกลยุทธ์เพื่อลดขอ้จ ากดัของนกัศึกษาดว้ยการจดัให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี  
2.4.1 นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ จะตอ้ง

เรียนวิชาหลักการส่ือสารเชิงบูรณาการ (84-800-101) เน้ือหาจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร แนวคิดการส่ือสารการตลาด และการส่ือสารในอาเซียนและ
นานาชาติ  

2.4.2 นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์ จะตอ้งเรียน
วชิาหลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์ (84-800-102) เน้ือหาจะครอบคลุมความรู้เก่ียวกบักระบวนการการจดัการ
ทางการตลาดเชิงกลยทุธ์ และกลยทุธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน เรียนในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และตอ้งมี
ผลการเรียนเป็น S ส่วนความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาองักฤษต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 ขอ้ 33 การ
สอบภาษาต่างประเทศ  

 
2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีท่ี 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา/ลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
รวมรายรับ 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

 2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 90,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  182,000 550,000 550,000 600,000 700,000 
3.  รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 130,000 260,000 260,000 260,000 260,000 

รวม (ก)  402,000 990,000 990,000 1,040,000 1,140,000 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภณัฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
  รวม (ก) + (ข) 502,000 1,090,000 1,090,000 1,140,000 1,240,000 
  จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร       

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2556 

2.8   การเทียบโอนหน่วยกติรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2550  
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลกัสูตร 
               3.1.1   จ านวนหน่วยกติ               รวมตลอดหลกัสูตร    36  หน่วยกิต 
               3.1.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
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1.   แผน  ก   แบบ  ก2   
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 คือ การเรียนรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้ งการสอบ

ประมวลความรู้เม่ือเรียนครบตามหลกัสูตร 
1)   วชิาบงัคบั                           15      หน่วยกิต 
2)   วชิาเลือก                              9       หน่วยกิต 
3)   วทิยานิพนธ์                        12      หน่วยกิต 

2.  แผน  ข 
แผนการศึกษา แผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการท าสารนิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้

เม่ือเรียนครบตามหลกัสูตร 
              1)   วชิาบงัคบั                          15      หน่วยกิต 
              2)   วชิาเลือก                            15     หน่วยกิต 
              3)   การคน้ควา้อิสระ                 6      หน่วยกิต 
   -    รหัสวชิา 

 รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 8 หลกั   XX-XXX-XXX   มีความหมายดงัน้ี 
 หลกัท่ี 1  คณะ  (8 = คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน)  
 หลกัท่ี 2  ระดบัการศึกษา   (4 = ระดบัปริญญาโท)    
 หลกัท่ี 3  สาขาวชิา  (8 = สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด) 
 หลกัท่ี 4  หมวดวชิา (0 = หมวดวชิาปรับพื้นฐาน   1 = หมวดวชิาเฉพาะ)         
 หลกัท่ี 5  กลุ่มวชิา (0 = วชิาพื้นฐาน  1 = วชิาบงัคบั  2 = วทิยานิพนธ์ 
 3  = การคน้ควา้อิสระ 4-9  = วชิาเลือก)     
 หลกัท่ี 6  ปีท่ีควรศึกษา 
 หลกัท่ี 7 และ 8 เป็นล าดบัรายวชิา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

   -    รหัสวชิา 
  วชิาบังคับ   จ านวน  15    หน่วยกิต    ประกอบดว้ย 
84-811-101 กลยทุธ์การตลาด     

Marketing Strategy 
3(3-0-6) 

84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    
Integrated Marketing Communications 

3(3-0-6) 

84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด    
Marketing Communication Research Methodology 

3(3-0-6) 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด     
Marketing Communication Management 

3(3-0-6) 

84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    
Integrated Marketing Communications Seminar 

3(3-0-6) 

 
   วชิาเลอืก    ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี ใหค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

                            (แผน  ก  แบบ ก 2   เลือก  9  หน่วยกิต    แผน  ข  เลือก  15  หน่วยกิต) 
84-814-101 การรณรงคก์ารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ   

Integrated Marketing Communications Campaign  
3(3-0-6) 

84-814-102 กฎหมาย และจริยธรรม ดา้นการส่ือสารการตลาด   
Laws and Ethics of Marketing Communication    

3(3-0-6) 

84-814-103 การเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค     
Consumer Insight 

3(3-0-6) 

84-814-104 การจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร     
Corporate Image and Reputation Management 

3(3-0-6) 

84-814-205 การจดัการความผกูพนัตราสินคา้และลูกคา้    
Brand and Customer Engagement Management 

3(3-0-6) 

84-814-206 การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม      
Marketing Activation Management 

3(3-0-6) 

84-814-207 การจดัการภาวะวกิฤตและประเด็นข่าว     
Crisis  Management and News Issue Management  

3(3-0-6) 

84-814-208 การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว      
Persuasive Communication 

3(3-0-6) 

84-814-209 การบริหารโครงการการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
Integrated Marketing Communications Project Management 

3(3-0-6) 
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84-814-210 การบริหารส่ือและเน้ือหาเชิงบูรณาการ 
Integrated Media and Content Management 

3(3-0-6) 

 
   วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ       
84-812-201 วทิยานิพนธ์                  

Thesis  
12(0-0-36) 

84-813-202 การคน้ควา้อิสระ                    
Independent Study 

6(0-0-18) 

 
  วชิาปรับพืน้ฐาน       
84-800-101 หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ      

Principles of Integrated Communications  
3(3-0-6) 

84-800-102 หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์  
Principles of Strategic Marketing 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  :  
1. การลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพื้นฐานเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
2. ผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมินความรู้ในวิชาหลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการให้เรียนวิชา 84-800-101 

หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ  
3. ผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมินความรู้ในวิชาหลักการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เรียนวิชา 84-800-102 

หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์  
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              3.1.3   แสดงแผนการศึกษา  
3.1.3.1  แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-101 กลยทุธ์การตลาด   3 3 0 6 
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-814-104 วชิาเลือก (1)  3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (1)   3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (2)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-812-201 วทิยานิพนธ์    6 0 0 18 
รวม 6 0 0 18 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-812-201 วทิยานิพนธ์    6 0 0 18 
รวม 6 0 0 18 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
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3.1.3.2  แผน ข 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-101 กลยทุธ์การตลาด   3 3 0 6 
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทางการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-814-104 วชิาเลือก (1) 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 36 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่1/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-811-104 การจดัการการส่ือสารการตลาด 3 3 0 6 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (1)   3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (2)   3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 12 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-814-202 การคน้ควา้อิสระ   3 0 0 9 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (3)    3 3 0 6 
84-xxx-xxx วชิาเลือก  (4)   3 3 0 6 

รวม 9 6 0 21 
ชัว่โมง/สัปดาห์  = 6 

 

ปีที ่2/ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

84-814-202 การคน้ควา้อิสระ   3 0 0 9 
รวม 3 0 0 9 

ชัว่โมง/สัปดาห์  - 
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ค าอธิบายรายวชิา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
84-811-101        กลยุทธ์การตลาด              3(3-0-6) 
                    Marketing Strategy 
  กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ 
กลยุทธ์     ส่วนประสมทางการตลาด  ตราสินคา้ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัตลาดในสภาวการณ์
ต่างๆ และการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของผูป้ระกอบการในตลาดระดบัอาเซียน และระดบันานาชาติ 
รวมทั้งการใชก้ารตลาดผา่นส่ือใหม่ และส่ือดิจิตอล  

Market segmentation strategies, target market setting, product positioning; marketing 
mix (4 P’s) strategies; branding; selection of suitable strategies for diverse markets at difference 
circumstances; selection of marketing strategies of the enterprises in the ASEAN market and international 
market; use of marketing through new media and digital media 
  
84-811-102 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ            3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications 
  แนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด             
การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ และวิธีการส่ือสารการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาด
ระดบันานาชาติ รวมถึงการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือใหม่และส่ือดิจิตอล    

Concepts and theories of integrated marketing communications; mixed marketing 
communications; marketing communication tool applications and marketing communication methods for 
local , ASEAN and international markets; marketing communication through new media and digital 
media 
 
84-811-103 ระเบียบวธีิวจัิยทางการส่ือสารการตลาด           3(3-0-6) 
  Marketing Communication Research Methodology 
  กระบวนทัศน์การวิจัย  ความหมายของการวิจัย ขั้ นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย  
ตลอดจนน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของการวิจยัการส่ือสารการตลาด ก าหนดระเบียบวิธีวิจยัและออกแบบ 
การวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือการวจิยั การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

Research paradigms, definitions, research process and methodology, presentation of 
significant marketing communication research concepts; research methodology and design, data 
collection, research instrument, sampling and data analysis 
 



16 
 

84-811-104 การจัดการการส่ือสารการตลาด            3(3-0-6) 
  Marketing Communication Management 
  การจดัการการส่ือสารการตลาด การบริหารงานขององคก์รส่ือ ทั้งส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือ
ใหม่ ตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูล การวางแผน การจดักิจกรรมการส่ือสารการตลาด และการประเมินผล 

Marketing communication management; media organization administration for 
traditional media and new media including information searching, planning, marketing communication 
activities and evaluation 
 
84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ           3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Seminar 
  ประเด็นปัญหา แนวโน้ม หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้การ
ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ทั้งในระดบัชุมชน ประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดบันานาชาติ  

Problem issues, trends or related topics; seminar organization to create integrated 
marketing communication knowledge in relation to local, national, ASEAN economic community, and 
international levels 
 
84-814-101 การรณรงค์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ          3(3-0-6) 

  Integrated Marketing Communications Campaign  
  การจดัการการรณรงค์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการตลาด 

Integrated marketing communication campaign management; selection of appropriate 
media for marketing situations  
 

84-814-102 กฎหมาย และจริยธรรม ด้านการส่ือสารการตลาด          3(3-0-6) 
  Laws and Ethics of Marketing Communication 
  กฎหมาย จริยธรรมดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลกระทบต่อการส่ือสาร
การตลาด  

Marketing communication laws and ethics; impact of laws and ethics on marketing 
communication 
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84-814-103 การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค           3(3-0-6) 
  Consumer Insight 

การเขา้ถึงความตอ้งการในส่วนลึกของจิตใจผูบ้ริโภค และการน าขอ้มูลความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีไดม้าใชใ้นการส่ือสารการตลาด 

Accessibility of consumers’ needs; implementation of consumers’ information for 
marketing communication 
 
84-814-104         การจัดการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กร               3(3-0-6) 
                           Corporate Image and Reputation Management   
  แนวคิด การจดัการ การประเมินผล และการน าแนวคิดการจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ขององคก์รมาประยกุตใ์ช ้

Concepts, management, evaluation; application of corporate image and reputation 
management concepts 

 
84-814-205        การจัดการความผูกพนัตราสินค้ากบัลูกค้า           3(3-0-6) 
                    Brand and Customer Engagement Management 
  แนวคิด วธีิการ และกรณีศึกษา การสร้างความผกูพนักบัตราสินคา้และลูกคา้  

Concepts, methods; case studies about creating brand and customer engagement 
 

84-814-206 การจัดการการตลาดเชิงกจิกรรม            3(3-0-6) 
  Marketing Activation Management 
  รูปแบบกิจกรรมทางการตลาด วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค ์การ
จดักิจกรรม การใชส้ถานท่ี และการประเมินผลกิจกรรม  

Models of marketing activities; activity analysis; creative thinking processes; event 
management, venue usage and event evaluation 

 
84-814-207 การจัดการภาวะวกิฤติและประเด็นข่าว           3(3-0-6) 
  Crisis Management and News Issue Management  

 แนวคิดการจดัการภาวะวิกฤติ  การวางแผนแกไ้ขภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ  กลยุทธ์และ
กลวธีิการแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ เทคนิคการจดัการประเด็นข่าวในสถานการณ์ต่างๆ  

Concepts of crisis management; planning for solving various crisis; strategies and tactics 
for solving conflicts; news issues management techniques 
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84-814-208 การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าว            3(3-0-6) 
  Persuasive Communication 
  แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาการส่ือสาร กระบวนการสร้างสาร และการใชส่ื้อเพื่อโน้มน้าวใจ
กลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย 

Concepts, theories; communication psychology; media creation process; media use to 
persuade target audiences  

 
84-814-209 การบริหารโครงการการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ         3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communications Project Management 
  รูปแบบการบริหารโครงการ การจดัสรรทรัพยากร การบริหารเวลา และการประยกุต์แนวคิด
การบริหารโครงการในงานการส่ือสารการตลาด  

Project management models; resources allocation; time management; application of 
project management concepts in marketing communication 
 
84-814-210  การบริหารส่ือและเนือ้หาเชิงบูรณาการ           3(3-0-6)

 Integrated Media and Content Management  
การวางแผนส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ และการจดัการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของส่ือ 
Traditional and new media planning; content management in accordance with media 

characteristics  
 

84-812-201 วทิยานิพนธ์          12(0-0-36) 
  Thesis       
  ศึกษา วจิยั จดัท า และน าเสนองานวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
  Studying, researching, writing and presentation of research involving marketing 
communication 
 
84-813-202 การค้นคว้าอสิระ            6(0-0-18) 
  Independent Study 
  ศึกษา วจิยั จดัท า และน าเสนอรายงานการคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 

Studying, researching, writing and presentation of independent study involving 
marketing communication 
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84-800-101 หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ                       3(3-0-6) 
  Principles of Integrated Communications 
  ความหมาย วตัถุประสงค ์ความส าคญั ประเภทของการส่ือสาร ทฤษฎีการส่ือสาร และการ 
บูรณาการการส่ือสารเพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบ อิทธิพลและผลกระทบของการส่ือสาร  แนวคิดการส่ือสาร
การตลาด รวมถึงการส่ือสารในอาเซียนและนานาชาติ 

Definitions, objectives, significance and types of communication; communication 
theories and integrated marketing communication for component analysis; influence and impacts of 
communication; concepts of marketing communication including communication in ASEAN and 
international level 
 
84-800-102 หลกัการตลาดเชิงกลยุทธ์                         3(3-0-6) 
  Principles of Strategic Marketing 

กระบวนการการตลาดเชิงกลยุทธ์ ระบบข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การตลาดทั้งภายนอกและภายในองคก์าร การวเิคราะห์การแข่งขนัและพฤติกรรมลูกคา้ การก าหนดพนัธกิจ 
และวตัถุประสงคท์างการตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและต าแหน่งทางการตลาด การวางแผนกลยทุธ์
ส่วนประสมทางการตลาด และกิจกรรมการตลาดต่างๆ การปฏิบัติตามแผน การติดตามควบคุมและ
ประเมินผลทางการตลาด และกรณีศึกษากลยทุธ์การตลาดอาเซียน และนานาชาติ 
  Strategic marketing process, marketing information system; internal and external 
marketing environment analysis; competition and customer behavior analysis; mission and objective 
formulation; target market and market positioning; strategic planning; marketing mix and market 
activities; implementation of plan, controlling, and marketing assessment; case studies of ASEAN and 
international marketing strategy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

3.2   ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 

แต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

1 นางวิมลพรรณ  อาภาเวท
3570100911960 

รศ. ว.ม. 
ศศ.บ. 

 ส่ือสารมวลชน 
 การส่ือสารมวลชน 

ม.ธรรมศาสตร์, 2540 
ม.เชียงใหม,่ 2529 

 18  18  18  18 

2 นายสุคี  ศิริวงศพ์ากร
3779800047920 

ผศ. นศ.ม. 
กศ.บ. 

 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ 
 พลศึกษา 

ม.ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2539 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2522 

9 9 9 9 

3 นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา 
3120100865911 

อาจารย ์ D.B.A. 
M.B.A. 
B.B.A. 

 Human Resources Management 
 Management and Organization 
 Marketing  

Newport University, U.S.A., 2548 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2541 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น, 2535 

9 9 9 9 

4 นายดลพิวฒัน์ ปรีดาวิภาต 
3101202252226 

อาจารย ์ บธ.ด. 
 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

 การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 และทรัพยากรมนุษย ์
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 เพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรม 
 การตลาด 

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2554 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2547 
ม.กรุงเทพ, 2543 

9 9 9 9 

5 นายบญัชา วงศเ์ลิศคุณากร 
3101403526064 

อาจารย ์ บธ.ด. 
M.Eng. 

 
 

วศ.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 Master of Telecommunications  
 Engineering 
  
ไฟฟ้าส่ือสารโทรคมนาคม 

ม.นเรศวร, 2556 
University of Melbourne,  
Australia, 2546 
 
ม.ธรรมศาสตร์, 2543 

9 9 9 9 
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3.2.2.  อาจารย์ประจ า 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 

แต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

1   นางวิชชพร  เทียบจตัุรัส 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
MS 

 
วท.บ. 

  Education 
  Management Information   
  Systems and Education 
  จุลชีววิทยา 

Massey University, 2557 
Utah State University, 2539 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2533 

9 9 9 9 

2   นางสาวฉนัทนา  ปาปัดถา อาจารย ์ ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

ศศ.บ. 
ค.บ. 

  เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
  การส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 
  วารสารศาสตร์ส่ือประสม 
  คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2557 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2549 
ม.รามค าแหง, 2556 
สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2547 

9 9 9 9 

3   นางอญัชุลี  วงษบ์ุญงาม 
3300200198990 

ผศ. นศ.ม. 
ศศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ 

ม.กรุงเทพ, 2543 
สถาบนัราชภฎันครราชสีมา, 2541 

9 9 9 9 

 

 
3.2.3.  อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 

แต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

1   นางพรทิพย ์ พิมลสินธ์ุ 
  3101900546357 

รศ. Ph.D. 
 

M.A. 
 

นศ.บ. 

Mass Communication 
 
Communication 
 
ส่ือสารมวลชน 

Northern Illinois 
University, 2523 
Eastern New Mexico 
University, 2518 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2512 

9 9 9 9 

2 นายกฤชณทั  แสนทวี 
  3160100058071 

อาจารย ์ นศ.ด. 
 

ว.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
 
ส่ือสารมวลชน 
การประชาสมัพนัธ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2555 
ม.ธรรมศาสตร์, 2551 
ม.นเรศวร, 2542 

9 9 9 9 

3   นางสาวจุฑารัตน์ วิบูลสมยั 
  3102001120455 

อาจารย ์ ว.ม. 
ว.บ. 

การบริหารส่ือสารมวลชน 
การโฆษณา 

ม.ธรรมศาสตร์, 2545 
ม.ธรรมศาสตร์, 2532 

9 9 9 9 

4   นางสาวชุติมา  วิริยะมหากุล 
  3709800205100 

อาจารย ์
 
 
 

บธ.ม. 
 
 

บธ.บ. 

   การตลาดและการเงิน 
 
 
  การตลาด 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543 
ม.เกษตรศาสตร์, 2539 

9 9 9 9 
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4.   องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 
          ไม่มี       
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 

ขอ้ก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวจิยัในรูปแบบของวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ ตอ้งเป็น
หัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาการส่ือสารการตลาด โดยคาดว่าจะสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ หรือเพื่อ
พัฒนางานด้านการส่ือสารการตลาดหรือสาขาวิชาท่ี เก่ียวข้อง โดยมีจ านวนผู ้ท  าวิทยานิพนธ์หรือ                
การคน้ควา้อิสระ 1 คนต่อ 1 หวัขอ้ และตอ้งน าส่งในรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนดอยา่งเคร่งครัด  
     5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 

วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎี แนวคิดท่ีน ามาใช้ใน     
การท าวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และมีขอบเขตท่ีสามารถด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นกัศึกษาสามารถจดัท าวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้เป็นตน้แบบใน

การพฒันาต่อได ้
5.3   ช่วงเวลา 

             ภาคการศึกษาท่ี 1 – 2   ของปีการศึกษาท่ี 2 
     5.4  จ านวนหน่วยกติ 

 วทิยานิพนธ์         12  หน่วยกิต 
 การคน้ควา้อิสระ   6  หน่วยกิต 

      5.5  การเตรียมการ  
              มีการก าหนดเวลาในการใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารหรือขอ้แนะน าทางวิชาการ  
      5.6   กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยการจดัการสอบและน าเสนอท่ีมี
คณะกรรมการสอบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นการวางแผนและการวิเคราะห์ การศึกษาในแต่ละรายวิชา ก าหนดให้นกัศึกษาวางแผนและ

วิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการพฒันาให้นักศึกษามี
คุณสมบัติ และบุคลิกภาพเป็นนักคิด นักวิเคราะห์และ
วางแผน สามารถติดต่อส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
 

ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการและผลกระทบจากงาน
ด้านการส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อสังคมโดยรวม รวมถึง
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ดา้นภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ - การท ารายงานและโครงการมีส่วนช่วยให้นกัศึกษามีภาวะ
ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในเวลาเดียวกนั 
- การก าหนดภาระงาน เช่น โครงการต่างๆ การศึกษาเฉพาะ
บุคคล การท าวิทยานิพนธ์ ฯลฯ และให้ส่งตามก าหนด
ช่วงเวลา เป็นการฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและ      
มีวนิยัในตนเอง 
- การฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม 
และฝึกแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นการส่งเสริม
ความมัน่ใจและกลา้แสดงออกของนกัศึกษา 
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2.   การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      2.1   คุณธรรม จริยธรรม  
              2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
          วชิาบงัคบั วชิาเลือก และวชิาปรับพื้นฐาน 

  นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม      ได้
อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้น อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรก
ประเด็น ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัเน้ือหาความรู้ต่างๆ  
                    ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรมและจริยธรรม อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ ดงัน้ี 

(1) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
(4) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ ตดัสินใจและแกปั้ญหาในภาวะ

ขดัแยง้ต่างๆ ได ้
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

2.1.2   กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้       การเขา้

ชั้นเรียนให้ตรงเวลา  นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ี  ของการเป็น
ผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบ     หรือลอกผลงาน
ของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ฯลฯ 

2.1.3   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
          -  ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
          -  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
          -  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      2.2   ความรู้ 
               2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
                       วชิาบงัคบั วชิาเลือก และวชิาปรับพื้นฐาน  

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับวิชาการส่ือสารการตลาด มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกับ
สาขาวชิาท่ีศึกษา เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
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(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีส าคญัในเน้ือหาของวชิาใน
สาขาการส่ือสารการตลาด 

(2) สามารถอธิบายและวิเคราะห์กรณีศึกษา ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับวิชาในสาขาการส่ือสาร
การตลาดอยา่งเขา้ใจและเหมาะสม 

(3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสภาพการณ์และประโยชน์ของงานด้านการส่ือสาร
การตลาด    ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 

(4) สร้างประสบการณ์ในการพฒันาช้ินงานและวางแผนงานเพื่อพฒันางานดา้นการส่ือสาร
การตลาด 

(5) สามารถบูรณาการความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดให้เขา้กับอาชีพ        
การงานหรือโครงการต่างๆ  
              2.2.2   กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
                        ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เน้นหลกัการทางแนวคิดและทฤษฎีให้สอดคล้องกบั
ววิฒันาการของเทคโนโลยี จากการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  อาจารยผ์ูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาต่างๆ โดยใชก้ารสอน 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การศึกษาจากกรณีศึกษา และการท ารายงานหรือโครงการต่างๆ  นอกจากน้ียงัมีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการปฏิบติัจริง และเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ    
เฉพาะเร่ือง 
              2.2.3   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้         
            ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบปลายภาคเรียน 
(3) รายงานและการน าเสนอรายงาน 
(4) แผนงานหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ช้ินงาน 
การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าได้โดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน 

รวมถึงพิจารณาจากคุณภาพของช้ินงาน ตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
      2.3   ทกัษะทางปัญญา 
               2.3.1   ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
   วชิาบงัคบั วชิาเลือก และวชิาปรับพื้นฐาน  

     นกัศึกษาตอ้งสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริง      ใน
สาขาวิชาชีพ  ดงันั้น  นักศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม    อาจารย์
ผูส้อนตอ้งมุ่งเน้นให้นกัศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล  ตระหนกัถึงท่ีมาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ โดยนักศึกษาสามารถคิดไดอ้ย่างเป็นระบบและชดัเจน  ดงันั้นมาตรฐานด้านทกัษะ       ทางปัญญาตอ้ง
ครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
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(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินผล เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา รวมถึงความตอ้งการ 
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะเพื่องานดา้นการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                     2.3.2   กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ทกัษะทางปัญญา 
 (1) ใชก้ระบวนการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อพฒันางานดา้นการส่ือสารการตลาด 
 (2) ใชก้ารวางแผนและพฒันางานดา้นการส่ือสารการตลาด  
 (3) ใชก้ารประเมินผลโครงการ 

                     2.3.3   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา     
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานและโครงการในชั้นเรียน เป็นตน้ 
การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้นกัศึกษาแกปั้ญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปั้ญหา และวธีิการแกปั้ญหาโดยการประยกุตจ์ากความรู้ท่ีเรียนมา 
      2.4   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     2.4.1   ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
         วชิาบงัคบั วชิาเลือก และวชิาปรับพื้นฐาน 

   นกัศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจในงานด้านการส่ือสารการตลาด กระบวนการท างานจ าเป็นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายในองคก์รแต่ละแห่ง  นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบในการท างานทั้งในฐานะ
ผูน้ าและผูต้าม รวมทั้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการพฒันางานและสร้างความส าเร็จใหเ้กิดข้ึน
แก่โครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจารยต์อ้งสอดแทรกความส าคญัในเร่ืองของความสัมพนัธ์และคุณสมบติัดา้นทกัษะ
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวดัไดจ้ากการท างานโครงการต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ดงันั้นมาตรฐานดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ลกัษณะบทบาทของผูน้ าและผูต้าม 

(2)  สามารถใชค้วามรู้ดา้นส่ือสารมวลชนมาประยกุตใ์ชใ้นประเด็นทางสังคมอยา่งเหมาะสม 
(3)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(4)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ อยา่งชดัเจน 
(5)  มีความรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
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             2.4.2   กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดให้จดัท ารายงาน  โครงการและกิจกรรมเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม        

มีการคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์  
              2.4.3   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน และโครงการต่างๆ  
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความครบถว้น ความชดัเจนของขอ้มูล 
      2.5   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             2.5.1   ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   วชิาบงัคบั วชิาเลือก และวชิาปรับพื้นฐาน 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการท างานดา้นการวเิคราะห์ตวัเลขและสถิติต่างๆ 
ในขอ้มูล 

(2) รวบรวมประเด็นในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ
ในการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ งเลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยกีารส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ           
ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งมีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 

2.5.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง             และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตใ์ชต้วัเลข     การส่ือสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วธีิการส่ือสาร 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอในชั้นเรียน 
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 

แสดงถึงแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ้ 2) 
โดยระบุว่า เป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้          
บางเร่ืองก็ได ้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย  ดงัน้ี 

วชิาบังคับ วชิาพืน้ฐาน และวชิาปรับพืน้ฐาน 
คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
(4) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ ตดัสินใจและแกปั้ญหาในภาวะขดัแยง้

ต่างๆ ได ้
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีส าคัญในเน้ือหาวิชาการส่ือสาร

การตลาด 
(2) สามารถอธิบายและวิเคราะห์กรณีศึกษา ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดอย่างเขา้ใจและ

เหมาะสม 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสภาพการณ์และประโยชน์ของงานด้านการส่ือสารการตลาด           

ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 
(4) สร้างประสบการณ์ในการพฒันาและวางแผนงานดา้นการส่ือสารการตลาด 
(5) สามารถบูรณาการความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาการส่ือสารการตลาดใหเ้ขา้กบัอาชีพการงานหรือ

โครงการต่างๆ  
ทกัษะทางปัญญา       

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินผล เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะเพื่องานดา้นการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 



29 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ     

ทั้งในลกัษณะบทบาทของผูน้ าและผูต้าม 
(2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาการส่ือสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ในประเด็นทางสังคม

อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(4) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ อยา่งชดัเจน 
(5) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)   มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการท างานดา้นการวเิคราะห์ตวัเลขและสถิติต่างๆ ในขอ้มูล 
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยการใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ                         

ในการแกไ้ขปัญหา 
(3) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบ

ของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
●   ความรับผดิชอบหลกั                 ความรับผดิชอบ 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4   ทักษะความสัมพนัธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผดิชอบ 

5   ทักษะ การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
84-811-101  กลยทุธ์การตลาด  ● ● ●  ● ●   ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  

84-811-102  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ                ● ● ●  ●  ●  ●  ● ● ●  ● ●  ● ● ● ●  

84-811-103  ระเบียบวิธีวิจยัทางการส่ือสารการตลาด ● ● ●   ●  ● ●  ● ● ●  ●   ● ●  ● ● ● 
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84-811-104  การจดัการการส่ือสารการตลาด  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● 
84-811-105  สมัมนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  ● ● ●  ● ●   ●  ● ● ●  ●  ● ●  ● ● ● 
84-814-101  การรณรงคก์ารส่ือสารการตลาด 
                     เชิงบูรณาการ 

 ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● 

84-814-102  กฎหมาย และจริยธรรม ดา้นการส่ือ 
                     สารการตลาด 

● ● ●   ●  ●  ●  ● ●  ●   ● ●  ● ● ● 

84-814-103  การเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ● ● ●   ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●  ● ● ● 

 

    



 

 
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4   ทักษะความสัมพนัธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผดิชอบ 

5   ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
84-814-104 การจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร ● ● ●   ●  ●  ●  ● ● ● ● ●  ●   ● ●  
84-814-205  การจดัการความผกูพนัตราสินคา้ และลูกคา้  ● ● ●  ●  ●  ●  ● ● ● ● ●  ●   ● ●  
84-814-206  การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ● ●  ● ●   ● ●  
84-814-207  การจดัการภาวะวกิฤตและประเด็นข่าว  ● ●  ● ● ● ●    ●  ● ● ● ●  ●   ● ●  
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84-814-208  การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว ● ● ●   ● ●  ●   ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● 

84-814-209  การบริหารโครงการการส่ือสาร 
                     การตลาดเชิงบูรณาการ 

 ● ●  ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ●    ● ● ● 

84-814-210  การบริหารส่ือ และเน้ือหาเชิงบูรณาการ  ● ●  ●  ●  ● ●  ● ● ● ● ●  ●   ● ● ● 

84-812-201  วทิยานิพนธ์ ● ● ●   ● ● ●   ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  

84-813-202  การคน้ควา้อิสระ  ● ● ●   ● ● ●   ●   ● ●  ● ●  ● ● ● ●  

84-800-101  หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ  ● ● ●  ●   ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  

84-800-102  หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ ์  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  
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หมวดที ่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
           การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2556 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
              ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอ้สอบ 
โดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าได ้โดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
      2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
               การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิต ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการฯลฯ พร้อมทั้ งน าผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน      
และบูรณาการหลกัสูตรแบบครบวงจร 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
     นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตอ้งเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และ
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2556 
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หมวดที ่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1   มีการปฐมนิเทศแนะน าแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวทิยาลยั/คณะ  ตลอดจนหลกัสูตรท่ีสอน 
     1.2   ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาเป็นอนัดบัแรก  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 
 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
     2.1   การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางดา้นส่ือสาร
การตลาดกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งในระดบันานาชาติ  

2.1.2 จดัอบรมและสัมมนาวชิาการทางดา้นส่ือสารมวลชนทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
ใหอ้าจารยส์ร้างเครือข่ายองคค์วามรู้กบัองคก์รวชิาชีพต่างๆ    

2.1.3 จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพทางด้านส่ือสารการตลาดให้กับอาจารย์เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถทางดา้นวชิาการ 

 2.1.4 จดัท าแผนการประเมินอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ  
2.2   การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  

2.2.1  จดัโครงการบริการสังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้และทกัษะวิชาชีพทางดา้นส่ือสารการตลาด
ใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน หรือกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

2.2.2  หามาตรการและแรงจูงใจเพื่อให้อาจารยป์ระจ าท าผลงานทางวชิาการ  
2.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยั  และผลิตต าราเรียน พร้อมทั้งมุ่งสร้างองคค์วามรู้

ทางดา้นส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ   
2.2.4  แสวงหาแหล่งทุนวิจยัจากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.2.5  โครงการผลิตต ารา หนงัสือ เพื่อสร้างและรวบรวมเครือข่ายองคค์วามรู้ทางดา้นส่ือสาร

การตลาดและเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
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หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
            ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เพื่อบริหารและจดัการศึกษาในหลักสูตร    
โดยมีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีตามประกาศของมหาวทิยาลยั ท าหนา้ท่ี 

1.1 จดัใหมี้การท ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) ทุกรายวชิา 
1.2 จดัท าท าเนียบผูส้อนทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ 
1.3 ก ากบัและติดตามการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
1.4 จดัให้มีการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการ

ของหลกัสูตร (มคอ.7) 
1.5 ก ากบัและติดตามการน าผลการประเมินมาพฒันาการเรียนการสอน 
1.6 พิจารณาแกปั้ญหาต่างๆ ในการบริหารหลกัสูตร โดยเสนอต่อคณบดี 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.พฒันาหลกัสูตร
ใหมี้ความทนัสมยั 

1.  จดัท าหลกัสูตรการส่ือสาร  
การตลาด 

2.  จดัท าแผนการพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้น-ระยะยาว 

3.  ก าหนดคุณสมบติัและคุณวฒิุ
อาจารยผ์ูส้อน 

4.  จดัอบรมและสัมมนาอาจารย์
ผูส้อนใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

1.  คณะกรรมการหลกัสูตรร่วมพิจารณาเน้ือหา 
รายวชิาพร้อมกบัเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุง
แกไ้ข 

2.  จ  านวนวชิาเรียนท่ีผา่นกระบวนการปรับปรุง
หลกัสูตรมาอยา่งต่อเน่ือง 

3.  จ  านวนอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษท่ีผา่น
การประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4.  ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
5.  ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 
6.  มีปริมาณผลงานอาจารยท่ี์เป็นหนงัสือ ต ารา 

ส่ือการสอน ฯลฯ มากข้ึน 
7.  สรุปผลการด าเนินงานและผลงานวจิยั 

 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1   การบริหารงบประมาณ 
             ใช้เงินงบประมาณประจ าปี และเงินรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการหลกัสูตร เช่น  
ค่าจดัซ้ือต าราเรียน  ส่ือการสอน  ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน  วสัดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
            ใช้ทรัพยากรเดิมจากส านักวิทยบริการท่ีให้บริการห้องสมุด  ซ่ึงมีต ารา และฐานขอ้มูลการสืบคน้
ขอ้มูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัไวค้อยใหบ้ริการแก่นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ  
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์และวัสดุท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ระบุจ านวนและ           
ความต้องการให้ชัดเจน เช่น ระบุรายช่ือหนังสือ ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับส านักวิทยบริการ               
เพื่อด าเนินการจดัซ้ือและจดัจา้งด้วยเงินงบประมาณ   นอกจากน้ียงัจดัให้มีห้องสมุดคณะฯ เพื่อรองรับ  
ความตอ้งการหนงัสือหรือต าราเรียน ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางใหก้บันกัศึกษา      
      2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
              คณะมีเจา้หนา้ท่ีประจ าคอยให้บริการ พร้อมทั้งประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา 
พร้อมทั้งมีการสร้างระบบจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา  รวมทั้งมีการประเมิน  
ความเส่ียงและส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ       
ของนกัศึกษา       
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1.จดัตั้งศูนยม์ลัติมีเดีย พร้อมกบัจดัเจา้หนา้ท่ี
ดูแลและใหบ้ริการส่ือการเรียนการสอน 

2.ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
ส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สายใหเ้พียงพอต่อ
การใชง้าน 

3.จดัซ้ือครุภณัฑก์ารเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1.รวบรวมสถิติการใหบ้ริการเคร่ืองมือ
และส่ือการสอน 

2.ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.พิจารณาจากแนวโนม้จ านวนนกัศึกษา 

 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1   การรับอาจารย์ใหม่  

ระบุคุณวุฒิ ท่ีต้องการ พร้อมทั้ งมีการทดสอบความสามารถ  โดยยึดกฎและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการบรรจุสอบอาจารยใ์หม่ เน้นผูจ้บการศึกษาระดับปริญญาเอก และสาขาท่ีเก่ียวข้อง    
หรือมีต าแหน่งทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารยข้ึ์นไป 
     3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
            มีการประชุมหารือของอาจารยแ์ละผูบ้ริหารหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อร่วมวางแผนและปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร รวมถึงผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพเทียบเท่าสากลต่อไป  
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     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
แสวงหาผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อเชิญมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ  ซ่ึงมีคุณวฒิุการศึกษาระดบั

ปริญญาโทข้ึนไป รวมทั้งติดต่อผูมี้ช่ือเสียงทางดา้นการส่ือสารการตลาด มาเป็นวทิยากรรับเชิญบรรยาย
ความรู้ใหก้บันกัศึกษา 
4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
เป็นอยา่งนอ้ย และมีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งการส่ือสารเป็นอยา่งดี 
    4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

บุคลากรควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างหลกัสูตรอย่างชัดเจน  สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูม้าใช้
บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ใช้เคร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว บุคลากรจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีงานบัณฑิตศึกษาข้ึนมาก ากับและดูแล              
ความเรียบร้อยเก่ียวกบัการเรียน และผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีนกัศึกษาพึงจะไดรั้บ  
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
            นกัศึกษาสามารถยืน่เอกสารหรือค าร้องเก่ียวกบัขอ้สงสัยต่างๆ ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ี
งานบณัฑิตศึกษา 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ในส่วนของตลาดแรงงานทั้ งภาครัฐและเอกชน พบว่าบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชา            

การส่ือสารการตลาดยงัคงเป็นท่ีตอ้งการ  โดยเฉพาะการท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปิดประชาคมเศรษฐกิจและ
สังคมอาเซียน (AEC) รวมทั้ งการส่งเสริมให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจแบบเสรี ท าให้สถานประกอบการ 
ร้านคา้ ตลอดจนองคก์ร จ าเป็นตอ้งใชบ้ณัฑิตในสาขาน้ีมาเป็นบุคลากรขององค์กรเพื่อสร้างจุดแข็งในเชิง
ธุรกิจ ท่ีนบัวนัจะมีการแข่งขนักนัเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นบณัฑิต  ท่ีส าเร็จการศึกษาทางดา้นส่ือสารการตลาด
จึงมีแนวโนม้การมีงานท ากนัค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานดา้นส่ือสารการตลาดซ่ึง
ปัจจุบนัไดก้ระจายตวัไปตามภาคส่วนต่างๆ ของสังคม  

ขณะเดียวกนัทางคณะก็มีแผนงานเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ตลอดจน
เจา้ของธุรกิจเพื่อส ารวจความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากบณัฑิต  ทั้งน้ีเพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมด  ในเบ้ืองตน้ไดก้  าหนดให้มีการติดตาม    

ผลการด าเนินการตามแนวคิดของ TQF โดยมีเกณฑก์ารประเมินผา่นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของตวัช้ีวดั 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

(2)  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

x x x x x 

(3)  มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

x x x x x 

(4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ 
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาคใหค้รบ
ทุกวชิา  

x x x x x 

(5)จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผา่นมา 

- x x x x 

(8)  อาจารยใ์หม ่(ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ   
และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพของหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- x x x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 

หมายเหตุ             x  มีการด าเนินกิจกรรม                                                                                                                                                                        

                            -  ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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หมวดที ่ 8   การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
             จดัให้มีการประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการสอน      
มีการตรวจสอบและพิจารณาโครงการสอนโดยเทียบเคียงกบัโครงการสอนของสถานศึกษาอ่ืนๆ ในระดบั
เดียวกัน พร้อมทั้ งเชิญผู ้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรมาช่วยช้ีแนะและปรับปรุง พร้อมกับวิเคราะห์และ
ประเมินผลการสอนหลงัเสร็จส้ินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
     1.2   การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการ 
- ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา  
- ใชก้ารสังเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบ/ประธานหลกัสูตร  
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยมีการเทียบเคียงกบัสถาบนัทางการศึกษาอ่ืนๆ 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
             การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม ท าไดโ้ดยการส ารวจขอ้มูลจาก 
             - นกัศึกษา  
             - ผูว้า่จา้งหรือสถานประกอบการ 
             - ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
             - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
              ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด และในระบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นไป
ตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

- รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินในระดบัต่างๆ   
- วเิคราะห์หลกัสูตรตามแนวทาง SWOT โดยผูบ้ริหารและประธานหลกัสูตร 
- เสนอแผนการปรับปรุงแกไ้ข 

เอกสารแนบ   
ภาคผนวก ก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556  
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลกัสูตร   
ภาคผนวก ค ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ง คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

------------------------------------------- 
เพื่อให้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั  เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาการ         

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา และเร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 
โดยมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2549 
จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“สภามหาวทิยาลยั”   หมายความวา่   สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“สภาวชิาการ”   หมายความวา่ สภาวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“คณะ”   หมายความวา่ คณะ วทิยาลยั หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ี

จดัการศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายความวา่ คณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยั หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี

มีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
“หลกัสูตร” หมายความวา่ หลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสภา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหค้วามเห็นชอบ 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งมาจาก อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ หรือผูอ่ื้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่าอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรใน
ระดบัสูงสุดของคณะท่ีเปิดท าการสอน 

 “อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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“นกัศึกษา” หมายความวา่ ผูเ้ขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และให้มีอ านาจในการออกระเบียบ  ประกาศหรือ

หลกัเกณฑเ์พื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
การด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดก้ าหนดไวห้รือไม่เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัน้ี ใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเป็นกรณีๆไป โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาวชิาการ 
 

หมวดที่ 1 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาเพื่อบริหาร และจดัการศึกษา
ในหลกัสูตรต่างๆ ของคณะโดยมีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดที่ 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ้ 6 ระบบการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ใหจ้ดัการศึกษาเป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
6.1 การศึกษาภาคปกติ  ให้จัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  ปีการศึกษาหน่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาค
การศึกษาฤดูร้อนได ้ซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 สัปดาห์ โดยมีชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากบัภาค
การศึกษาปกติ ในกรณีท่ีมีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของปีการศึกษาเดียวกนั 

6.2 การศึกษาภาคสมทบ  เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวนัหยุดสุดสัปดาห์  หรือ 
นอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 

6.3 การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจดัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงหรือแบบผสมผสาน ดงัน้ี 

6.3.1 การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี จดัเฉพาะช่วงของภาคการศึกษาหรือจดัเฉพาะ
ในภาคฤดูร้อน 

6.3.2 การศึกษาแบบนานาชาติ  เป็นการจัดการศึกษาโดยความ ร่วมมือของ
สถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการและมาตรฐานเดียวกนั
กบัหลกัสูตรนานาชาติ โดยอาจจดัในระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาในต่างประเทศตามโครงการความ
ร่วมมือทางวชิาการ 

การจดัการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร
ทั้งน้ีตอ้งจดัให้ไดเ้น้ือหาโดยรวมท่ีมีน ้ าหนกัสมดุลกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรโดยการคิดเทียบ
น ้าหนกัหน่วยกิต  ตามขอ้ 7 
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ข้อ 7 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต การก าหนดหน่วย           
กิตแต่ละรายวชิา มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

7.2 ร าย วิ ช าภ าคป ฏิ บั ติ ท่ี ใ ช้ เว ล า ฝึ ก ห รื อท ด ล อ งไม่ น้ อ ย ก ว่ า  30 ชั่ ว โม ง ต่ อ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

7.3 ก าร ฝึ ก งานห รือก าร ฝึ กภ าคสน าม ท่ี ใช้ เวล า ฝึ ก ไม่ น้ อ ยก ว่ า  45 ชั่ ว โม ง ต่ อ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

7.4 วิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 
หมวดที่ 3 

หลกัสูตรการศึกษา 
ขอ้ 8  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

8.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

8.2 หลกัสูตรปริญญาโท เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหน้าทางวิชาการหรือ
วชิาชีพในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัท่ีสูงกวา่ขั้นปริญญาตรี 

8.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความ
เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง  ส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแลว้ 

8.4  หลกัสูตรปริญญาเอก เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหน้าทางวิชาการและ
การวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาโท 

ขอ้ 9 โครงสร้างหลกัสูตร 
9.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดงัน้ี 
9.2.1  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
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(1) แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลกัสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต 
แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

(2)  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

9.2.2 แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาท่ี เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต หลกัสูตรใดท่ีเปิด
สอนหลกัสูตรแผน ก ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข แต่ถา้เปิดสอนหลกัสูตรแผน ข จะตอ้งเปิด
สอนหลกัสูตรแผน ก ดว้ย 

9.3  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกอบด้วยรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือก
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

9.4  หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยัเพื่อพฒันานกัวิชาการ
และนกัวชิาชีพชั้นสูง คือ 

9.4.1   แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ หลกัสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดย
ไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 

(1) แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 
72 หน่วยกิต 

(2) แบบ 1.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 
48 หน่วยกิตทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

9.4.2  แบบ  2 เป็นแผนการศึกษาท่ี เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ี มี
คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่  48 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่  36 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

ขอ้ 10  ระยะเวลาการศึกษา 
10.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชร้ะยะเวลา

การศึกษาตามหลกัสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
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10.2 หลกัสูตรปริญญาโท ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
10.3 หลกัสูตรปริญญาเอก ผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8 ปี

การศึกษา ส่วนผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
10.4 การนบัระยะเวลาการศึกษา ให้นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา

ในหลกัสูตร โดยท่ีมีสภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 14.3.1 และ 14.3.2 
 

หมวดที่ 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา 

ขอ้ 11  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
11.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาโท ผูเ้ข้าศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โทหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.3 หลกัสูตรปริญญาเอก ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

11.3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

11.3.2  มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.3.3 ไม่เคยพน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากการสอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่น

ตามขอ้ 34 ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั ในหลกัสูตรเดิมท่ีจะเขา้ศึกษา 
ขอ้ 12 การรับเขา้ศึกษา 

12.1 วธีิการสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใชว้ธีิการตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
12.2 ในกรณีท่ีผูส้มคัรก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหน่ึงอยู่การรับเข้า

ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือผูส้มคัรไดแ้สดงหลกัฐานวา่ส าเร็จการศึกษาแลว้ก่อนวนัรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
ตามวนั เวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

12.3 คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และ
ปฏิบติัตามระเบียบ หรือประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

12.4 คณะอาจพิจารณาอนุมติัให้รับบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้
เป็นนกัศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  แต่บุคคลนั้นตอ้งมีคุณวุฒิและ
คุณสมบติั ตามขอ้ 11 
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ขอ้ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
13.1 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา จะมีสภาพเป็นนกัศึกษาต่อเม่ือไดข้ึ้นทะเบียน

เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัแลว้ 
13.2 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนักศึกษา ตอ้งข้ึนทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองโดยน า

หลกัฐานตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดมารายงานตวั พร้อมทั้งช าระเงินตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
13.3 ผูท่ี้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาท่ีไม่อาจมาข้ึนทะเบียน ตามวนัเวลา และ

สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจะหมดสิทธิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เวน้แต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัท่ีก าหนดให้มารายงานตวั และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ตอ้ง
มารายงานตวัภายใน 7 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหม้ารายงานตวั 

13.4 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัจะข้ึน
ทะเบียนเป็นนกัศึกษาเกินกวา่ 1 สาขาวชิาในขณะเดียวกนัไม่ได ้

ข้อ 14  ประเภทนักศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา และการเปล่ียนประเภทและสภาพการเป็น
นกัศึกษา 

14.1 นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั มี 3 ประเภท ดงัน้ี 
14.1.1 นกัศึกษาภาคปกติ ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.1 
14.1.2 นกัศึกษาภาคสมทบ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.2 
14.1.3 นกัศึกษาภาคพิเศษ ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ้ 6.3 

14.2 การเปล่ียนประเภทนกัศึกษา 
14.2.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง คณะอาจอนุมติัให้นักศึกษา

ภาคปกติ เปล่ียนประเภทเป็นนกัศึกษาภาคสมทบหรือนกัศึกษาภาคพิเศษได้ ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  รวมทั้ งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคพิ เศษหรือ 
ภาคสมทบตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรนบัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีไดเ้ปล่ียนประเภท 

14.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิ เศษจะเปล่ียนประเภทเป็น
นกัศึกษาภาคปกติไม่ได ้

14.2.3 นกัศึกษาภาคสมทบจะเปล่ียนประเภทเป็นนกัศึกษาภาคพิเศษไม่ได ้
14.3 นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัจะมีสภาพการเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี 

14.3.1 นกัศึกษาสามญั หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้เป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณ์ เพื่อเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 

14.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้เป็นนักศึกษาทดลองเรียน
ในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ยกเวน้หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญาเอก 
แบบ 1 มิใหมี้นกัศึกษาทดลองเรียน 
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นกัศึกษาทดลองเรียนท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวชิาใน
ระดับบณัฑิตศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสอบได้คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 ให้เปล่ียนสภาพเป็น
นกัศึกษาสามญัไดเ้ม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

14.3.3 นกัศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ี้คณะรับเขา้ร่วมศึกษาและหรือท าการวิจยัโดย
ไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลยั คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขา้เป็นนกัศึกษาพิเศษได้ โดยอยูใ่นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีใหเ้ขา้ศึกษาและหรือท าการวิจยัได้ โดยตอ้ง
ช าระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวด 5 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ้ 15 อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ย 
15.1 อาจารยป์ระจ า หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการหรือผูท่ี้

มหาวิทยาลยัจา้งเพื่อท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวิจยั และปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผดิชอบในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเปิดสอน 

15.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นหลกัใน
กระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตร โดยท าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หรือการค้นควา้อิสระตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาหลักสูตรนั้น โดยอาจารยป์ระจ าแต่ละคนจะเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในขณะใดขณะหน่ึงไดเ้พียงหน่ึงหลกัสูตรเท่านั้น 

15.3 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมายให้
มีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน  การพฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตรและหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 

15.4 อาจารย์ผูส้อน  หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ  ท่ีได้รับ
มอบหมายหรือแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีสอนในรายวชิาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

15.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป  หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีคณะแต่งตั้ งเพื่อท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาดา้นการศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนกัศึกษา 

15.6 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั หมายถึง อาจารยป์ระจ า
ท่ีคณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการให้ค  าแนะน า ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระของ
นกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเคา้โครง การใหค้  าแนะน าและควบคุมดูแล การประเมินความกา้วหนา้
และการสอบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

15.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้อิสระร่วม หมายถึง อาจารยป์ระจ า
หรืออาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษท่ีคณะแต่งตั้ง เพื่อใหท้  าหนา้ท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือ
การคน้ควา้อิสระหลกั 
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15.8 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ี้คณะแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

15.8.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู้  ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง จนเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นๆ 

15.8.2 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลยัท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งพิจารณาดา้นคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ าในมหาวทิยาลยัเท่านั้น
ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นควา้อิสระร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพ
ดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือนก าหนด 

ขอ้ 16 จ านวนและคุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นอาจารย์
ประจ า มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ขอ้ 17 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 
17.1 หลกัสูตรปริญญาโท หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ผูช่้วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้าน 
การสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

17.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 18 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัหรือการคน้ควา้อิสระหลกั ตอ้งเป็นอาจารย์
ประจ ามีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 19 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการคน้ควา้อิสระร่วม ตอ้งเป็นอาจารย์
ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ขอ้ 20 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิ  และเป็นผูมี้
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ้ 21 ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
21.1 อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนกัศึกษาได้
มากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของมหาวทิยาลยัแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน 

21.2 อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญา
โทไดไ้ม่เกิน 15 คนหากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นกัศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจ านวนนกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน ทั้งน้ี ให้นบัรวมนกัศึกษา
ท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

 
หมวดที่ 6 

การจัดการศึกษา 
ขอ้ 22 แผนการเรียน หมายถึง รายวชิา ปัญหาพิเศษ และวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระท่ีนกัศึกษา

จะตอ้งเรียนหรือด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จและครบตามหลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา 
ขอ้ 23 การลงทะเบียนเรียน 

23.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
23.2 ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาไม่

เกิน 15 หน่วยกิต 
23.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
23.4 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ต่างๆ ต ่ากวา่ 6 หน่วยกิตไม่ได ้มิฉะนั้น จะถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
23.5 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพื่อเขา้ร่วมฟังการบรรยาย 

23.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่ อ เข้าร่วมฟังการบรรยาย  หมายถึง 
การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและ
จ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร 

23.5.2 ให้บนัทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเป็น AU เฉพาะผูท่ี้มีเวลา
เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวชิานั้น 

23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต โดย “รายวิชาไม่นบัหน่วยกิต” หมายถึง 
รายวิชาท่ีก าหนดในหลกัสูตร หรือรายวิชาท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด ให้ศึกษาเพิ่มเติมโดย
นกัศึกษาตอ้งศึกษาและสอบผา่นไดร้ะดบัคะแนนเป็น S โดยไม่น ามาคิดแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
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23.6.1 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลกัสูตรอาจก าหนดใหเ้รียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต 

23.6.2 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ท่ีไม่มีพื้นฐานพอเพียงส าหรับการศึกษาใน
หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากหลกัสูตร 
เพื่อเป็นพื้นฐานและจะตอ้งสอบผา่นโดยไดรั้บผลการประเมินระดบัคะแนนเป็น S 

23.6.3 ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิาลงในใบแสดงผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
23.7 นกัศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วนัหลงัจากวนัเปิดภาคการศึกษา จะพน้สภาพ

การเป็นนกัศึกษา 
23.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.8.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแล้ว  แต่ยงัไม่
สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ให้ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
ค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวทุ้กภาคการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หรือพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

23.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจ ากดั
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้

ขอ้24 การขอเพิ่ม และถอนรายวชิา 
24.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา

ส าหรับภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน 

24.2 การขอถอนรายวชิา 
24.2.1 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาใน

ภาคปกติ และสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ีขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
และใหไ้ดรั้บเงินลงค่าทะเบียนคืน 

24.2.2 ในกรณีท่ีขอถอนรายวิชาหลงัจาก 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ในภาคปกติ และหลงัจากสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บนัทึกระดบัคะแนน W ใน
รายวชิาท่ีขอถอน และจะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 

24.2.3 ในกรณีท่ีขอถอนรายวชิาภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ให้ไดร้ะดบั
คะแนน F ในรายวชิาท่ีถอน และจะไม่ไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืน 

24.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ้ 24.1 และขอ้ 24.2 ตอ้งไม่ขดัต่อการลงทะเบียน
เรียนในขอ้ 23.2 ขอ้ 23.3 และขอ้ 23.4 
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ขอ้ 25 การลาพกัการศึกษา หมายถึง การท่ีนกัศึกษายงัเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน แต่มีความ
ประสงคข์อหยดุเรียนชัว่คราว โดยขอรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาไวเ้ป็นคราวๆ ไป 

25.1 นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิลาพกัการศึกษาได ้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี โดยถือเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

25.1.1  ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับรับราชการทหารกองประจ าการ 
25.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการวจิยัในหลกัสูตร ซ่ึงมหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 
25.1.3  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทยแ์สดง 
25.1.4  มีความจ าเป็นส่วนตวั ทั้งน้ีตอ้งศึกษามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา 

25.2 การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.1 ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของราชการทหารและ
การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.2 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรั้บ การลาพกัการศึกษาตามขอ้25.1.3 
และขอ้ 25.1.4 จะกระท าไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั ถา้มีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา
ต่ อ ไป อีก ให้ ยื่ น ค า ร้อ งขอล าพัก ก าร ศึ กษ าได้ อี ก ไม่ เกิ น  1 ภ าคก าร ศึ กษ า  ทั้ ง น้ี ต้ อ งได้ รับ 
ความเห็นชอบจากคณบดี 

25.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาให้นับระยะเวลาท่ีลาพกัอยู่ใน
ระยะเวลาของการศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัตามขอ้ 25.1.1 

25.4 นกัศึกษาตอ้งรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาระหวา่งท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษา 
โดยช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้นักศึกษามา
ด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา
มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ยกเวน้การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 25.1.1 

25.5 นักศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาพกัการศึกษา เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอ
กลบัเขา้ศึกษาต่อท่ีคณะก่อนก าหนดการลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ 

25.6 การลาพกัการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามข้อ 25.1.1 ถึงขอ้ 25.1.4 ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อธิการบดี 

25.7 การลาพกัการศึกษาในระหวา่งภาคการศึกษา จะมีผลดงักรณีต่อไปน้ี 
25.7.1 ถา้วนัท่ีขอลาพกัการศึกษาอยูใ่นระหวา่ง 2 สัปดาห์แรก นบัจากวนัเปิดภาค

การศึกษาการศึกษาในภาคปกติ และสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน 

25.7.2 ถา้วนัท่ีขอลาพกัการศึกษา พน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และหลังจากสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ให้บันทึกระดับ
คะแนน W ในระเบียนทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
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ขอ้ 26 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
26.1 ตาย 
26.2 ลาออก 
26.3 ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอ้หน่ึงขอ้ใด ตามขอ้ 11 
26.4 ศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 
26.5 คณบดีสั่งใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

26.5.1 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ้ 10 
26.5.2 ไม่ลงทะเบียนเรียนและ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียน

เรียน หรือค่าบ ารุงการศึกษาในเวลาท่ีก าหนด 
26.5.3 ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการลาพกัการศึกษา 
26.5.4 ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 7 

26.6 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากความผิดทางวนิยั 
26.7 พน้สภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 27 การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา 
27.1 นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือออกเน่ืองจากไม่มาลงทะเบียน  สามารถขอกลับเข้าเป็น

นกัศึกษาไดห้ากมีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินก าหนด 1 ปีนบัแต่วนัพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
27.2 การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดีและไดรั้บอนุมติั

จากอธิการบดี 
27.3 นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าบ ารุงและ

ค่าลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
27.4 นักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  จะมีสภาพการเป็นนักศึกษา

เช่นเดียวกบัสภาพเดิมก่อนพน้สภาพ ทั้งน้ี การนบัระยะเวลาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10 
ขอ้ 28 การลาออก 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณบดีผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เม่ือนกัศึกษา
ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 

ขอ้ 29 การเปล่ียนสาขาวชิาและแผนการศึกษา 
นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชา  หรือเปล่ียนแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้เม่ือได้

ศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

ขอ้ 30 การลงทะเบียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
30.1 นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวชิาในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนไดโ้ดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
โดยถือเกณฑ ์ดงัน้ี 
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30.1.1 รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนด มิไดเ้ปิดสอนในมหาวิทยาลยัในภาคการศึกษานั้น 
30.1.2 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอน  ตอ้งมีเน้ือหาท่ี

เทียบเคียงกนัได ้หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตร 
30.1.3  รายวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การท าวิทยานิพนธ์หรือการคน้ควา้

อิสระของนกัศึกษา 
30.2 ให้น าหน่วยกิต  และผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนไปประเมินผลการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาอยู ่
30.3 นักศึกษาต้องเป็นผู ้รับผิดชอบค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ี

มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนกัศึกษาไปเรียนนั้นก าหนด 
 

หมวดที่ 7 
การวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ  31 การสอบรายวิชา  เป็นการสอบเพื่อวดัว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้ นๆ  ซ่ึงอาจเป็น 
การสอบขอ้เขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน  ทั้งน้ีตอ้งประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์ 
การพิจารณาผลการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าตั้ งแต่ต้นภาคการศึกษา การวดัผลและประเมินผล
รายวชิาใหค้ณบดีเป็นผูอ้นุมติั 

ขอ้ 32 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
32.1 การสอบประมวลความรู้ ใชส้ าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ข 
32.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและหรือการสอบปากเปล่า 

การสอบขอ้เขียน ใหด้ าเนินการจดัสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกนั เพื่อวดัความสามารถและศกัยภาพใน 
การน าหลกัวชิาการและประสบการณ์การเรียนไปประยกุตใ์ช้ 

32.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับผิดชอบในการจดัสอบประมวลความรู้อยา่งน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เม่ือมีนกัศึกษายืน่ค าร้องขอสอบ 

32.4 นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้เม่ือสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

32.5 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบ  ต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ปรึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ และช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

32.6 ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
จ านวน  3-5 คนต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง โดยกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการสอบและให้รายงานผลการสอบต่อคณบดีโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรภายใน 4 สัปดาห์หลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

32.7 ผูท่ี้สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ (U) มีสิทธ์ิขอสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายใน 1 ปีนบั
จากการสอบคร้ังแรก มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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ขอ้ 33 การสอบภาษาต่างประเทศ 
33.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคน ตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศ

อยา่งนอ้ย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรโดยความเห็นชอบ
ของคณบดี 

33.2 วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 34 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
34.1 การสอบวดัคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมส าหรับนักศึกษา

หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 เพื่อวดัวา่นกัศึกษามี
ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการท าวทิยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธ์ิเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

34.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัสอบวดัคุณสมบติัอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง เม่ือมีนกัศึกษายืน่ค าร้องขอสอบ ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

34.3 การสอบวดัคุณสมบติัประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง
สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

34.4 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติ 
จ  านวน  3-5 คน  ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง โดยกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ 
คณะกรรมการสอบเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการสอบ  และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

34.5 นักศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติั เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะสอบได ้

34.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ท่ีป รึกษา
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ และช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

34.7 เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมติัให้สอบในภาคการศึกษาใดๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ถือวา่สอบไม่ผา่นในการสอบคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ 

34.8 ผูท่ี้สอบคร้ังแรกไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ มีสิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนันับจากวนัสอบคร้ังแรก ผูท่ี้สอบคร้ังท่ีสองไม่ผ่าน/ไม่เป็นท่ีพอใจให้พน้สภาพการเป็น
นกัศึกษา 

34.9 นักศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ผ่านโดยไดผ้ลการประเมินระดบัคะแนนเป็น S
ภายในระยะเวลาตามหลกัสูตรต่างๆ ต่อไปน้ี โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา มิฉะนั้นจะพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา 

34.9.1 หลกัสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.2 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.3 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
34.9.4 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
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34.9.5 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ขอ้ 35 การประเมินผลการศึกษาจะตอ้งกระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยใหผ้ล

การประเมินเป็นระดบัคะแนน (Grade) ซ่ึงระดบัคะแนน ค่าระดบัคะแนน และผลการศึกษาเป็น ดงัน้ี 
 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 
 A 4.0 ดีเลิศ (Excellent) 
 B + 3.5 ดีมาก (Very Good) 
 B 3.0 ดี (Good) 
 C + 2.5 ค่อนขา้งดี (Fairly Good) 
 C 2.0 พอใช ้(Fair) 
 D + 1.5 ค่อนขา้งพอใช ้(Poor) 
D 1.0 อ่อน (Very Poor) 
F 0 ตก (Fail) 
S - สอบผา่น/เป็นท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 
U - สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ

(Unsatisfactory) 
I -  การวดัผลรายวชิายงัไม่สมบูรณ์

(Incomplete) 
W - ขอถอนวชิาเรียนหลงัก าหนด

(Withdrawal) 
AU - เขา้ร่วมฟังการบรรยาย 

 
 
ขอ้ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบภาษาต่างประเทศ 

การสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
36.1 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบ

ภาษาต่างประเทศ ใหผ้ลการประเมินเป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
S  สอบผา่น/เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U  สอบไม่ผา่น/ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

36.2 การประเมินผลวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระใหผ้ลการประเมินเป็นระดบั 
คะแนน ดงัน้ี 
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ระดับคะแนน ผลการศึกษา 
P ผา่น (Pass) 
F  ตก (Fail) 

ขอ้ 37 การค านวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
37.1 การค านวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย ให้กระท าเม่ือส้ินแต่ละภาค

การศึกษา 
37.2 หน่วยกิตสะสม คือจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนทั้งหมดท่ีไดรั้บค่าระดบัคะแนนตามขอ้ 35 
37.3 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสม การค านวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ียใหท้  าดงัน้ี 
37.3.1 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค ค านวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาใน

ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บรวมกนัเป็นตวัตั้ง หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

37.3.2 ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค  านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดทา้ย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าระดบั
คะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดรั้บรวมกนัเป็นตวัตั้งหารดว้ยหน่วยกิตสะสม 

ขอ้ 38 สภาพการเป็นนกัศึกษา และการเรียนซ ้ า 
38.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคต ่ากวา่ 2.50 เม่ือส้ินภาคการศึกษา

แรกท่ีลงทะเบียนเรียน หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
38.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาใดๆ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.50 ข้ึน

ไป แต่ต ่ากวา่ 3.00 จะตอ้งท าแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้ได้ 3.00 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดมิฉะนั้น 
จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี 

38.2.1 หน่ึงภาคการศึกษาถัดไป  ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

38.2.2 สองภาคการศึกษาถดัไป ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโทและนกัศึกษาปริญญาเอก 
38.3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป แต่ต ่ากวา่ 3.00 

ใหมี้สถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหน้บัทุกภาคการศึกษา 
38.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บระดบัคะแนนรายวิชาต ่ากวา่ C หรือไดรั้บผลการประเมินการศึกษาเป็น

ระดบัคะแนน U ในรายวชิาบงัคบัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ า 
38.5 นกัศึกษาท่ีไดรั้บระดบัคะแนนรายวิชาต ่ากวา่ C หรือไดรั้บผลการประเมินการศึกษา

เป็นระดบัคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทน
ไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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38.6 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนไปแลว้มิได ้ยกเวน้การ
เรียนซ ้ าตามความในข้อ 38.4 หรือข้อ 38.5 และมิให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนซ ้ าคร้ังก่อนมารวมค านวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ้ 39  การเทียบโอนหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนใน 
ระดบับณัฑิตศึกษาของ 

39.1 เทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้จากรายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษา ในขณะท่ีเป็นนักศึกษา
สามัญของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากปี
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น กระท าไดโ้ดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และคณบดีโดยแต่ละรายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตอ้งได้แตม้ระดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า 3.0  รายวิชาท่ีศึกษาใน
มหาวทิยาลยัหรือต่างมหาวิทยาลยั เทียบโอนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาทั้งหมด
ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีไม่นบัรวมวชิาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

39.2 รายวชิาท่ีเทียบโอนหน่วยกิต ใหแ้สดงช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกิต และระดบัคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษาท่ีหลกัสูตรรับโอน โดยไม่น ามาคิดแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย   

39.3 หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมศึกษาขณะเป็นนกัศึกษาพิเศษ ไม่สามารถเทียบโอนได ้
ข้อ 40 การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงาน 

การคน้ควา้อิสระของผูอ่ื้น 
40.1 การลงโทษนกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบรายวชิาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

วา่ดว้ยการสอบของนกัศึกษา 
40.2 การลงโทษนกัศึกษาท่ีคดัลอกวทิยานิพนธ์/ผลงานการคน้ควา้อิสระของผูอ่ื้นหรือให้

ผูอ่ื้นจดัท า ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

40.2.1 กรณี ท่ีตรวจสอบพบในขณะท่ีย ังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ ถือว่าเป็น 
การกระท าผดิวนิยันกัศึกษา และมีโทษสูงสุดใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา   

40.2.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบเม่ือไดมี้การอนุมติัปริญญาไปแลว้ ให้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดี เพื่อน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเพิกถอนปริญญา 

 
หมวดที่ 8 

การท าและการสอบวทิยานิพนธ์ 
ขอ้ 41 วิทยานิพนธ์ หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ วิจยัหรือ

ส ารวจอันเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก  และนักศึกษาหลักสูตร               
ปริญญาเอกตอ้งท าเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้

ขอ้ 42 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
42.1 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 1 คน ในกรณีท่ี

มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมไดอี้ก 1 คน 
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42.2 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 1 คน  
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมไดอี้กไม่เกิน 2 คน 
42.3 กรณีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาพิเศษ  ให้มีอาจารย์

บณัฑิตศึกษาประจ าเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอยา่งนอ้ย 1 คน 
ขอ้ 43 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าการ 

สอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี
จ านวนและองคป์ระกอบดงัน้ี 

43.1 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทให้มีคณะกรรมการสอบ จ านวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ต ่า
กว่า 3 คนประกอบด้วย อาจารยป์ระจ า อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

43.2 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการสอบ จ านวน 5 คนประกอบด้วย 
อาจารยป์ระจ า อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่ง
นอ้ย 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการสอบในนามผูแ้ทนคณะ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้ง
ไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

ขอ้ 44 การเสนอหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาจะเสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์
ได ้ตอ้งลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และด าเนินการ ดงัน้ี 

44.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ตอ้งสอบวดัคุณสมบติั
ผา่น/เป็นท่ีพอใจแลว้ 

44.2 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก 2 ตอ้งศึกษารายวชิาตามแผนการเรียนมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

44.3 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งสอบวดัคุณสมบติัผา่น/เป็นท่ีพอใจแลว้ และตอ้ง
สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามประกาศคณะ 

44.4 การพิจารณาหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ี 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

44.5 หัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีจะเสนอขออนุมติั  ตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั แลว้จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพิจารณา และให้น า
ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 

44.6 การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัหวัขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้หาก
เป็นการเปล่ียนแปลงหวัขอ้วิทยานิพนธ์ หรือสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์ ให้การประเมินผลวทิยานิพนธ์ท่ี
ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน U นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนและยื่นขออนุมติัหัวขอ้และเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ใหม่ โดยใหน้บัเวลาจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์คร้ังสุดทา้ย 
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ขอ้ 45 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
45.1 นกัศึกษาปริญญาโท สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษา 
ปริญญาเอก สอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์และสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
45.2 นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องพร้อมหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบท่ี

คณะก าหนดจ านวน 5 ชุดต่อคณะก่อนวนัสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ และเม่ือไดรั้บอนุมติัใหมี้การ
สอบ คณะจะประกาศวนั เวลา และสถานท่ีใหท้ราบโดยทัว่กนั 

45.3 การสอบหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30 วนั 
นับตั้งแต่วนัท่ียื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอ
มิฉะนั้นจะตอ้งเสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ใหม่ 

45.4 หลังจากเสร็จส้ินการสอบ ให้ประธานการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบ
หวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถา้ผลการสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์มีการ
ปรับปรุงแกไ้ข ให้นกัศึกษาด าเนินการแกไ้ขแลว้เสนอเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เพื่อรายงาน
คณะภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัประกาศผลสอบหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์4 

45.5 การสอบความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบความกา้วหนา้ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา อนัจะส่งผลให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์มากข้ึน นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นัก ศึกษาจะขอสอบความก้าวหน้ าวิท ยานิพน ธ์ได้ต้องลงทะเบี ยนวิทยานิพน ธ์ไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ ในหลกัสูตรนั้น 

45.6 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รายงานผลการสอบความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ ไปยงัคณะทนัทีหลงัจากเสร็จส้ินการสอบ 

45.7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์ไปยงัคณะ ก่อนวนัอนุมติัผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

ขอ้ 46 การสอบวทิยานิพนธ์ 
46.1 นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เม่ือนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย

แลว้และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์อนุญาตใหส้อบและเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
46.1.1 ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
46.1.2 มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ครบตรงตามขอ้ก าหนดในหลกัสูตร 
46.1.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ขอสอบ

วทิยานิพนธ์ได ้
46.2 การยืน่ค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

46.2.1 หลกัสูตรปริญญาโท ให้นกัศึกษายื่นค าร้องก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
15 วนัท าการ 

46.2.2 หลกัสูตรปริญญาเอก ให้นกัศึกษายื่นค าร้องก่อนวนัสอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัท าการ 



62 
 

46.2.3 การยื่นค าร้องขอสอบ  ให้ยื่นพร้อมส าเนาบทคดัย่อตามรูปแบบท่ีคณะ
ก าหนด จ านวน  5 ชุด พร้อมทั้ งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบ  จ านวนเท่ากับกรรมการสอบเพื่อคณะจะได้
ด าเนินการจดัส่งให้กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อให้คณะตรวจรูปแบบ นกัศึกษาตอ้งแกไ้ขรูปแบบให้
ถูกตอ้งตามท่ีคณะไดต้รวจสอบและเสนอแนะ 

46.2.4 เม่ือไดรั้บอนุมติัให้สอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศก าหนดวนั เวลาและ
สถานท่ีสอบใหท้ราบโดยทัว่กนัก่อนสอบ 7 วนั 

46.3 การสอบวิทยานิพนธ์  ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและ
ผูส้นใจอ่ืนๆ สามารถเขา้ร่วมรับฟังไดต้ามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี ตามท่ีคณะก าหนดในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยผูเ้ขา้ร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเวน้แต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ 

46.4 ในการสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบ ดงัน้ี 
46.4.1 ระดบัปริญญาโท ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ 43.1 
46.4.2 ระดบัปริญญาเอก ใหถื้อตามเกณฑใ์นขอ้ 43.2 

ขอ้ 47 การตดัสินผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
47.1 เม่ือการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จส้ิน ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตดัสินผลการสอบวทิยานิพนธ์ตามเกณฑด์งัน้ี 
47.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อ

ซกัถามไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ตอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมสาระส าคญั 
นกัศึกษาสามารถจดัพิมพรู์ปเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ส่งคณะไดท้นัที 

47.1.2 “ผ่านโดยมีเง่ือนไข” หมายถึง การท่ีนักศึกษายงัไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส าคญั และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามท่ี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ก าหนดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาโทตอ้งไม่เกิน 
60 วนัและในระดบัปริญญาเอกตอ้งไม่เกิน 90 วนั นบัจากวนัสอบวทิยานิพนธ์ 

47.1.3 “ไม่ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวทิยานิพนธ์ให้
เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ/หรือไม่สามารถตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ได ้ซ่ึงแสดงวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งสาระของวทิยานิพนธ์ท่ีตนได้
ท ากรณีท่ีนกัศึกษาสอบคร้ังแรกไม่ผา่น ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบใหม่ไดอี้ก 1 คร้ัง 

47.2 กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นกรณีสอบ “ ผา่นโดยมีเง่ือนไข ”
หรือสอบ  “ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน  F นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียน
วทิยานิพนธ์และจดัท าวทิยานิพนธ์ ภายใตห้วัขอ้ใหม่ พร้อมทั้งเร่ิมขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
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47.3 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 
1 สัปดาห์นบัจากวนัสอบ 

ขอ้ 48 การเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ 
48.1 ภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหลักสูตร ในกรณีท่ี

ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัศึกษาแจง้ความประสงคเ์ป็นกรณีพิเศษต่อคณะ 
48.2 รูปแบบการจดัท ารูปเล่มใหเ้ป็นไปตามคู่มือการจดัท าวทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 49 นักศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ครบถว้นทุกคนจ านวน 5 เล่ม พร้อมดว้ยแผน่บนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์และบทคดัยอ่ตามแบบท่ีก าหนดให้
คณะภายในวนัอนุมติัผลประจ าภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอ้ผูกพนัตอ้งมอบวิทยานิพนธ์ให้แก่
หน่วยงานใดใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั้นดว้ย 

ขอ้ 50 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีคณะไม่ไดรั้บเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบนัทึกขอ้มูลวิทยานิพนธ์ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา 60 วนัส าหรับปริญญาโท และ 90 วนั  
ส าหรับปริญญาเอก  หลังจากวนัสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผล
วิทยานิพนธ์ท่ีลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน F หากนักศึกษายงัตอ้งการรับปริญญานั้นอีก 
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเร่ิมขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 

ขอ้ 51 ในกรณีท่ีสอบวทิยานิพนธ์แลว้ แต่ยงัไม่ส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะภายใน 
วนัอนุมติัผลประจ าภาคการศึกษา ให้ถือวา่นกัศึกษาผูน้ั้นยงัไม่ส าเร็จการศึกษานกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัแยง้กบัระยะเวลาในขอ้ 50 

ข้อ 52 วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ  จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และให้
นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั 
นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเร่ืองนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้แต่การ
น าเน้ือหาหรือผลการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด กรณีท่ีการท าวทิยานิพนธ์ไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 

 
หมวดที่ 9 

การท าและการสอบการค้นคว้าอสิระ 
ขอ้ 53 การค้นควา้อิสระเป็นการคน้ควา้อิสระของนักศึกษาภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา การคน้ควา้อิสระอาจจะท าในรูปของวิจยั การประยกุตท์ฤษฎี วจิยัปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียนชุดการ
สอน     ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงาน
วชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัเห็นสมควร 

ขอ้ 54 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประกอบดว้ยอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาจ านวน 1 หรือ 2 คนท่ี
คณะแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีแนะน าและควบคุมการท าการคน้ควา้อิสระ 



64 
 

ขอ้ 55 คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าการ
สอบการค้นควา้อิสระ จ านวนไม่เกิน 4 คน แต่ไม่ต ่ากว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า อาจารย์ท่ี
ปรึกษาคน้ควา้อิสระ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 

ขอ้ 56 การเสนอหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ  นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเคา้โครงการ
คน้ควา้อิสระได ้ตอ้งลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระ ในภาคการศึกษานั้นและด าเนินการ ดงัน้ี 

56.1 ตอ้งศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และตอ้งมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

56.2 การพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  ให้ เป็นไปตามขั้ นตอนท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

56.3 หวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระท่ีจะเสนอขออนุมติัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้จึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพิจารณา และให้น าผลการพิจารณาเสนอ
ต่อคณะ 

56.4 การเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ 
หากเป็นการเปล่ียนแปลงหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระหรือสาระส าคญัของหวัขอ้และเคา้โครงการ
คน้ควา้อิสระ ใหก้ารประเมินผลการคน้ควา้อิสระท่ีลงทะเบียนผา่นมาทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน U นกัศึกษา
ตอ้งลงทะเบียนและยื่นขออนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ โดยให้นบัเวลาจากวนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระคร้ังสุดทา้ย 

ขอ้ 57 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ 
57.1 การสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  30 วนั 

นบัแต่วนัท่ียืน่ค  าร้องขอสอบหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการ
คน้ควา้อิสระท่ีเสนอ มิฉะนั้นตอ้งด าเนินการเสนอหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระใหม่ 

57.2 ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นควา้
อิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหลงัจากเสร็จส้ินการสอบ ถา้ผลการสอบผ่าน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะด าเนินการอนุมติัหัวข้อและเคา้โครงการค้นควา้อิสระ แต่ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขให้นักศึกษา
ด าเนินการแกไ้ขแลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระภายใน 30 วนั
นบัตั้งแต่วนัสอบ เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแจง้คณะ 

ขอ้ 58 การเรียบเรียงการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 59 การสอบการคน้ควา้อิสระ 
59.1 นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบการค้นควา้อิสระได้ เม่ือนักศึกษาท าการค้นควา้อิสระ

เรียบร้อยแลว้และเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
59.1.1 ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และเคา้โครงการคน้ควา้อิสระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
59.1.2 มีคุณสมบติัครบตรงตามขอ้ก าหนดในหลกัสูตร 
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59.1.3 ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระใหข้อสอบการ
คน้ควา้อิสระได ้

59.2 การยื่นค าร้องขอสอบการคน้ควา้อิสระ นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอสอบก่อนวนัสอบเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 10 วนัท าการ พร้อมส าเนาบทคดัยอ่ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จ านวน 5 ชุดเม่ือไดรั้บ
อนุมติัใหมี้การสอบ คณะจะประกาศก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีสอบใหท้ราบโดยทัว่กนัก่อนสอบ 7 วนั 

59.3 การสอบการคน้ควา้อิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซ่ึงนักศึกษา
และผูส้นใจอ่ืนๆ สามารถเขา้ร่วมรับฟังได้ตามก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีคณะก าหนดในค าสั่ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบการค้นควา้อิสระ โดยผูเ้ข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธ์ิในการสอบถามเวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 

ขอ้ 60 การตดัสินผลการสอบการคน้ควา้อิสระ 
60.1 เม่ือการสอบการค้นควา้อิสระเสร็จส้ิน ให้คณะกรรมการสอบการค้นควา้อิสระ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตดัสินการสอบการคน้ควา้อิสระตามเกณฑด์งัน้ี 
60.1.1 “ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาแสดงผลงานการคน้ควา้อิสระและตอบขอ้

ซักถามได้เป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นควา้อิสระ  ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สาระส าคญันกัศึกษาสามารถจดัพิมพรู์ปเล่มการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ส่งคณะได ้

60.1.2 “ผ่านโดยมีเง่ือนไข ” หมายถึง การท่ีนกัศึกษายงัไม่สามารถแสดงผลงาน
การคน้ควา้อิสระให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระไดอ้ย่างสมบูรณ์คณะกรรมการ
สอบการคน้ควา้อิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แกไ้ขหรือเพิ่มเติมสาระส าคญั และ/หรือเรียบเรียงการคน้ควา้
อิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระเสนอแนะไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการ
สอบการค้นควา้อิสระก าหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นควา้อิสระ       
ซ่ึงตอ้งไม่เกิน45 วนันบัจากวนัสอบการคน้ควา้อิสระ 

60.1.3 “ไม่ผา่น” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการคน้ควา้อิสระ
ใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระและ/หรือไม่สามารถตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ
สอบการคน้ควา้อิสระได ้ซ่ึงแสดงวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งสาระของการคน้ควา้อิสระ
ท่ีตนไดท้  ากรณีท่ีนกัศึกษาสอบคร้ังแรกไม่ผา่น ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบใหม่ไดอี้ก 1 คร้ัง 

60.2 กรณี ท่ีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระของ
คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นการสอบ “ผา่นโดยมีเง่ือนไข”  
หรือสอบ “ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน F นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนการ
คน้ควา้อิสระและจดัท าการคน้ควา้อิสระภายใตห้ัวขอ้ใหม่ พร้อมทั้งเร่ิมตน้ขั้นตอนการท าการคน้ควา้อิสระ
ใหม่ทั้งหมด 

60.3 ให้ประธานการสอบการคน้ควา้อิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์
นบัจากวนัสอบ 

ขอ้ 61 นกัศึกษาตอ้งส่งผลงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ท่ีมีลายมือช่ือคณะกรรมการสอบการ
คน้ควา้อิสระครบถว้นทุกคนจ านวน 5 เล่มพร้อมดว้ยแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระและบทคดัยอ่ตาม
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รูปแบบท่ีก าหนดให้คณะภายในวนัอนุมติัผลประจ าภาคการศึกษา ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้ผกูพนัตอ้งมอบ
รายงานการคน้ควา้อิสระใหแ้ก่หน่วยงานใด ใหน้กัศึกษาจดัส่งไปยงัหน่วยงานนั้นดว้ย 

ขอ้ 62 การยกเลิกผลการสอบการคน้ควา้อิสระในกรณีท่ีคณะไม่ได้รับผลงานการคน้ควา้อิสระ
ฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นภายในก าหนดเวลา 60 วนัหลงัจากวนัสอบ
การค้นควา้อิสระผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคน้ควา้อิสระท่ีลงทะเบียนผ่านมา
ทั้งหมดเป็นระดบัคะแนน F หากนักศึกษายงัตอ้งการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเร่ิม
ขั้นตอนการท าการคน้ควา้อิสระใหม่ทั้งหมด 

ขอ้ 63 นักศึกษาท่ีสอบการคน้ควา้อิสระแล้ว  แต่ยงัไม่ส่งผลงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์
พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลการคน้ควา้อิสระครบถว้นต่อคณะภายในวนัอนุมติัผลประจ าภาคการศึกษาใหถื้อวา่
นกัศึกษาผูน้ั้นยงัไม่ส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ีตอ้งไม่
ขดัแยง้กบัระยะเวลาใน ขอ้ 62 

ขอ้ 64 ผลงานการคน้ควา้อิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะแลว้ จึงจะถือวา่เป็นการคน้ควา้อิสระ 
ฉบบัสมบูรณ์และให้นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในผลงานการ
คน้ควา้อิสระเป็นของคณะ นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกัเร่ืองนั้นๆ สามารถน าไป
เผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเน้ือหาหรือผลการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด กรณีท่ีการท าการค้นควา้อิสระได้รับทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผูกพนั
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
 

หมวดที่ 10 
การส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ขอ้ 65 การส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ ตอ้งมีคุณสมบติั
ทัว่ไปและปฏิบติัตามเง่ือนไขครบถว้น ดงัน้ี 

65.1 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
หมวดการวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

65.2 สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน  ขอ้ 33 
65.3 มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของวชิาท่ีก าหนดตามหลกัสูตรระดบับณัฑิต ดงัน้ี 

65.3.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงตอ้งเรียนครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบั
คะแนนหรือเทียบเท่า 

65.3.2 ปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่น การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร
หรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้   
(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ตอ้งสอบการคน้ควา้อิสระ
ผา่น/เป็นท่ีพอใจ 

65.3.3 ปริญญาเอก 
- แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพื่ อเป็นผู ้มี สิทธิขอท า
วทิยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพ ์หรืออย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้มีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งได้ระดบั
คะแนนเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 
1 ภาษา ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดทา้ย โดยคณะกรรมการ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

65.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์/การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีจดัพิมพ์ตาม
ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูลตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

65.5 กรณีท่ีเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตอ้งมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

65.6 ศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีก าหนดในขอ้ 10 
65.7 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

ขอ้ 66 การขออนุมติัประกาศนียบตัรหรือปริญญา 
66.1 นกัศึกษาผูค้าดวา่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความ

จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษานั้น 
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66.2 นักศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมติัประกาศนียบตัรหรือปริญญาต่อ
สภามหาวทิยาลยั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

66.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 65 
66.2.2 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของคณะและมหาวทิยาลยัครบถว้น 
66.2.3 ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 
66.2.4 เป็นผูไ้ม่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการทางวนิยันกัศึกษา 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2556 
 

  โดยท่ีเห็นสมควรแกไ้ขแผนการศึกษาระดบัปริญญาเอกให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด       

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี  25  
กนัยายน  2556  จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556” 
 ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3  ใหย้กเลิกความใน 9.4 ของขอ้ 9 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “9.4 หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการ
และนกัวชิาชีพชั้นสูง คือ  
         9.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ความรู้ใหม่ หลกัสูตรอาจก าหนดใหเ้รียนรายวชิาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดย
ไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 
       (1) แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วย
กิต 
       (2) แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วย
กิต ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
       9.4.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง
และก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
       (1) แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

 



70 
 

       (2) แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
       ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั” 
 ขอ้ 4 ใหย้กเลิกความใน 34.9 ของขอ้ 34 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “34.9 นกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัใหผ้า่นโดยไดผ้ลการประเมินระดบัคะแนนเป็น S 
ภายในระยะเวลาตามหลกัสูตรต่างๆ ต่อไปน้ี โดยนบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา มิฉะนั้นจะพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  34.9.1 หลกัสูตรปริญญาโท  แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
   34.9.2 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  34.9.3 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  34.9.4 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  34.9.5 หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ” 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 

                 
            (ศาสตราจารยไ์ชยยศ  เหมะรัชตะ) 
                                                          นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

รายการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1. วตัถุประสงค์
หลกัสูตร 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ พฒันาและประยุกต์
วิ ธี การทางสาขาวิช าการส่ือสาร
การตลาด ในการแกปั้ญหา 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
 

เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพ  พัฒนาและประยุกต์
วิธีการทางสาขาวิชาการส่ือสารการตลาด 
ในการแก้ปัญหา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนา  
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. รายวชิาท่ีมีการ
ปรับปรุง 

08-811-501  กลยทุธ์การตลาด 
Marketing Strategy 
     ศึกษากลยทุธ์การแบ่งส่วนตลาด  
การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์ราคา  
การจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  
ตราสินคา้ การแข่งขนั และเลือกใชก้ล
ยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัตลาดใน
สภาวการณ์ต่างๆ  
     This course is designed to study the 
strategies of market segmentation, 
market target, product positioning, 
product, price, distribution, 
promotions, branding and competition.  
It is also designed to study the option 
of strategies that suitable for any 
circumstance. 

84-811-101 กลยทุธ์การตลาด 
Marketing Strategy 
      การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาด
เป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด         
ตราสินคา้ การเลือกใชก้ลยทุธ์ใหเ้หมาะสม
กบัตลาดในสภาวการณ์ต่างๆ  
และการเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดของ
ผูป้ระกอบการในตลาดระดบัอาเซียน   
และระดบันานาชาติ รวมทั้งการใช้
การตลาดผา่นส่ือใหม่ และส่ือดิจิตอล   
     Market segmentation strategies, target 
market setting, product positioning, 
marketing mix (4 P’s) strategies, 
branding; selection of suitable strategies 
for diverse markets at any circumstances; 
selection of marketing strategies of the 
enterprises in the ASEAN market and 
international market; the use of marketing 
through new media and digital media 
 

 08-811-502 การส่ือสารการตลาด 
เชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการส่ือสาร

84-811-102 การส่ือสารการตลาด 
เชิงบูรณาการ  
Integrated Marketing Communications 
      แนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด 
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รายการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
การตลาดเชิงบูรณาการ  
ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด 
 การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือและวธีิการ 
 
ส่ือสารการตลาด รวมถึงส่ือใหม่ทาง
การตลาด    
        This course focuses on concepts 
and theories of integrated marketing 
communications, components of 
marketing of communication, 
application of tools and methods for 
marketing communication, including 
new media of marketing.   

เชิงบูรณาการ ส่วนประสมการส่ือสาร
การตลาด  การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ  
และวธีิการส่ือสารการตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาด
ระดบันานาชาติ รวมถึงการส่ือสาร
การตลาดผา่นส่ือใหม่และส่ือดิจิตอล      

Integrated marketing communications; 
concepts and theories of mixed marketing 
communications; marketing 
communication tool applications and 
marketing communication methods for 
local market, ASEAN market and 
international market; marketing 
communication through new media and 
digital media 
 

 08-811-503 ระเบียบวธีิวจิยัทาง 
การส่ือสารการตลาด  

84-811-103 ระเบียบวธีิวจิยัทาง 
การส่ือสารการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing Communication Research 
Methodology 
      ศึกษาเก่ียวกบักระบวนทศัน์การวจิยั 
ความหมายของการวิจยั ขั้นตอนและ
วธีิการด าเนินการวิจยั  ตลอดจน
น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของการวจิยั
สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด ก าหนด
ระเบียบวธีิวจิยัและออกแบบการวจิยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือการ
วจิยั การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
Students are exposed to and given all 
of research paradigms. These are 
included their meanings, stages and 
methodologies. Moreover, students 

Marketing Communications Research 
Methodology 
 กระบวนทศัน์การวจิยั ความหมายของ

การวจิยั ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั  
ตลอดจนน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของการ
วจิยัสาขาวชิาการส่ือสารการตลาด ก าหนด
ระเบียบวธีิวจิยัและออกแบบการวจิยั การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือการวจิยั การ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  และการวเิคราะห์
ขอ้มูล 

Research paradigms; definitions and 
research process; presentation of 
significant marketing communications 
research concepts; research design; data 
collection; research instrument; sampling 
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รายการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

will be given all of significance 
concepts of marketing communication 
research, determination and design for 
their research projects led to data 
processing, research tools, sampling 
and data analysis. 
 

and data analysis 
 

 08-811-504  การจดัการการส่ือสาร
การตลาด 

84-811-104 การจดัการการส่ือสาร
การตลาด  

 Marketing Communication 
Management 
     ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการ 
การส่ือสารการตลาด  เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการด าเนินงาน  
การจดัการดา้นสาขาวชิาการส่ือสาร
การตลาด  และการบริหารงานของ
องคก์รส่ือ  ความสัมพนัธ์ของกลไกใน
การวางแผน การน านโยบายไปใช ้การ
ประเมินผลเพื่อพฒันาและสร้าง
ความส าเร็จขององคก์รดา้นสาขาวชิา
การส่ือสารการตลาด 
    This course is designed to study 
marketing communication 
management. It draws knowledge and 
understanding about marketing 
communication process and 
management. It includes media 
organization administration, 
relationship of planning mechanism, 
application and evaluation for 
development and achievement of 
marketing communication 
organization. 

Marketing  Communications Management 
      การจัดการการส่ือสารการตลาด การ
บริหารงานขององค์กรส่ือ ทั้งส่ือแบบดั้งเดิม 
และส่ือใหม่  ตั้ งแ ต่การแสวงหาข้อมูล     
การวางแผน  การจัดกิจกรรมการส่ือสาร
การตลาด และการประเมินผล 

Marketing communication 
management; media organization 
administration for traditional media and 
new media, searching of information, 
planning, marketing communication 
activities and evaluation 
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รายการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 08-811-505  สัมมนาการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
Seminar 
      ศึกษาประเด็นปัญหา แนวโนม้
สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดเชิง 
บูรณาการหรือหวัขอ้ท่ีสัมพนัธ์กบังาน
การส่ือสารเพื่อการตลาดท่ีน่าสนใจ 
จากกรณีศึกษา ใชห้ลกัวชิาการและ
กรอบความคิดท่ีศึกษามาในหลกัสูตร  
โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกกระบวนการ 
This course emphasizes seminars 
about problems, trends and topics of 
crucial case studies, related to 
integrated marketing communications. 
Students will be encouraged to bring 
academic concepts and paradigms 
through their participation of all 
learning. 

84-811-105 สัมมนาการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
Seminar 
     ประเด็นปัญหา แนวโนม้ หรือหวัขอ้    
ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัสัมมนา เพื่อสร้าง         
องคค์วามรู้  การส่ือสารการตลาดเชิง 
บูรณาการ ทั้งในระดบัชุมชน ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดบั
นานาชาติ  

Problems, trends and related topics; 
creating integrated marketing 
communications knowledge in relation to 
local, national, ASEAN economics 
community, and international level 
 

 08-813-501 การรณรงคก์ารส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
Campaign  
 ศึกษาแนวคิด การวางแผน
รณรงคส์าขาวชิาการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ การบูรณาการเคร่ืองมือ
ทางการตลาดและการผลิตผลงานให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ เพื่อน าไปสู่
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง      
          This course is designed to study 
concepts and campaign planning of 

84-814-101  การรณรงคก์ารส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
Campaign  
     การจดัการการรณรงคก์ารส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ การใชส่ื้อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการตลาด 

Integrated marketing communications 
campaign management; appropriate media 
selection for marketing situations 
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integrated marketing communications, 
integrated market tools and production 
to appropriate any situation. All of 
these lead to constantly efficient 
operation. 
 
 

 08-813-502   กฎหมาย และจริยธรรม 
ดา้นการส่ือสารการตลาด  
Laws and Ethics of Marketing 
Communication 
      ศึกษากฎหมาย จริยธรรมดา้น 
การส่ือสารการตลาด วเิคราะห์กฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อ 
การส่ือสารการตลาด โดยครอบคลุมส่ือ
และกิจกรรมการส่ือสารรูปแบบใหม่   
        This course focuses on laws and 
ethics of marketing communication. 
Students will be able to analysis any 
other law and legal effects involved in 
marketing communication, that covers 
new media and communication 
activities.   

84-814-102 กฎหมาย และจริยธรรม ดา้น
การส่ือสารการตลาด 
Laws and Ethics of Marketing 
Communication 

 กฎหมาย จริยธรรมดา้นการส่ือสาร
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อ
การส่ือสารการตลาด  

Marketing communications laws and 
ethics; Impact of laws and ethics to 
marketing communication 
  

 08-813-503  การเขา้ถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
Consumer Insight 
      ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัในส่วนลึกของ
จิตใจผูบ้ริโภค รวมทั้งการน าขอ้มูล
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไดม้าใช้
ในการวางแผนส่ือสารการตลาด 
      Students will study consumer 
behavior, needs and expectations of 

84-814-103 การเขา้ถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
Consumer Insight 
      การเขา้ถึงความตอ้งการในส่วนลึกของ
จิตใจผูบ้ริโภค และการน าขอ้มูลความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไดม้าใชใ้น 
การส่ือสารการตลาด 

Methodology to reach consumer 
insight utilization of consumer needs 
information for marketing communication 
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consumer’s mind. Students will also 
utilize all information about consumer 
needs through marketing 
communication planning. 
 

 

 08-813-504    การจดัการภาพลกัษณ์
และช่ือเสียงองคก์ร 
Image and Reputation Management   
       ศึกษาแนวคิด ปัจจยัท่ีมีส่วน
ก าหนดภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร 
การจดัการภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
องคก์ร การวดัภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
องคก์ร  และการน าแนวคิดมา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
        This course is intended to provide 
students with concepts and factors 
emphasizing image and reputation of 
any organization. It also includes 
image and reputation management, 
measurement and application properly. 

84-814-104 การจดัการภาพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงองคก์ร  
Corporate Image and Reputation 
Management   
     แนวคิด การจดัการ การประเมินผล  
และการน าแนวคิดการจดัการภาพลกัษณ์
และช่ือเสียงขององคก์รมาประยกุตใ์ช ้
     Concepts, management, evaluation and 
application of corporate image and 
reputation management concepts; 
application of image and reputation 
management 

 
 
 
 
 
 

 08-813-505  การจดัการความผกูพนักบั
ลูกคา้ 
Customer Engagement Management 
        ศึกษาแนวคิด วธีิการ และ
กรณีศึกษา ในการสร้างความผกูพนัของ
ลูกคา้กบัตราสินคา้และองคก์ร เพื่อให้
เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีและความเช่ือมัน่
ระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร    
         This course covers concepts, 
methods and case studies about 

84-814-205  การจดัการความผกูพนั      
ตราสินคา้และลูกคา้ 
Brand and Customer Engagement 
Management 

 แนวคิด วธีิการ และกรณีศึกษา     
การสร้างความผกูพนักบัตราสินคา้และ
ลูกคา้  

 Concepts, methods, and case studies 
about brand and customer engagement  
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customer engagement with brand and 
organization, to make good 
relationship and reliability between 
customer and organization. 

 
 
 

 
 08-813-506  การจดัการการตลาดเชิง

กิจกรรม 
Event Marketing Management 
      ศึกษาแนวคิด  การวางแผน การ
จดัการกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ 
การจดัและใชส้ถานท่ี การประเมินผล
กิจกรรม การวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของลูกคา้  กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการตลาด 
มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 
       This course will explore concepts, 
planning and management for event 
marketing. It covers design and use of 
event location, activity assessment, 
consumer need analysis, creativity for 
market target responsiveness and 
standard of event marketing. 

84-814-206 การจดัการการตลาดเชิง
กิจกรรม 
Marketing Activation Management 
     รูปแบบกิจกรรมทางการตลาด วเิคราะห์
รูปแบบกิจกรรม กระบวนการ 
คิดสร้างสรรค ์การจดักิจกรรม การใช้
สถานท่ี และการประเมินผลกิจกรรม  

Forms of marketing activities; 
activities analysis; creative thinking 
processes; event management, venue 
usage and event evaluation 

 
 

 08-813-507  การจดัการประเด็นและ
ภาวะวกิฤติ 
Issue and Crisis Management 
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการ
ภาวะวกิฤติดา้นการส่ือสาร  เทคนิคการ
วจิยัเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานและสาธารณชน  การสร้าง
ทีมงานเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ การ
จดัการประเด็นทั้งภายในองคก์รและ
สาธารณะ การวางแผนเพื่อตั้งรับกบั
สถานการณ์  กลยทุธ์และกลวธีิการ
แกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้  และ

84-814-207 การจดัการภาวะวกิฤติและ
ประเด็นข่าว 
Crisis Management and News Issue 
Management          
       แนวคิด การจดัการภาวะวกิฤติ        
การวางแผนแกไ้ขวกิฤตรูปแบบต่างๆ     
กลยทุธ์และกลวธีิการแกไ้ขสถานการณ์
ความขดัแยง้ และเทคนิคการจดัการ
ประเด็นข่าวในสถานการณ์ต่างๆ  

 Concepts; crisis management; 
planning to solve crisis in various 
situations; strategies and tactics for 



80 
 

รายการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
การจดัการประเด็นข่าวในสถานการณ์
ต่างๆ  
       The purpose of this course is to 
provide students concepts theories and 
concepts to manage communication 
crisis. This course will prepare 
research techniques to listen opinions 
of officers and public, setting team for 
problem solving, internal and public 
issue management, planning for any 
situation, It includes strategies and 
tactics to solve conflicts and manage 
news issue. 

solving conflicts; news issues 
management techniques  
 

 08-813-508 การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ 
Persuasive Communication 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และ
การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ ผา่น
กระบวนการสร้างสารเพื่อจูงใจกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย โดยใชส่ื้อบุคคล 
ส่ือสารมวลชน และส่ืออ่ืนๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด และ
การส่ือสารการตลาด นอกจากน้ียงั
ศึกษาถึงเทคนิคการวางแผน การน า
แผนไปปฏิบติั และการประเมินผล 
      This course teaches students about 
concepts, theories, forms and analysis 
of all factors and influences toward 
persuasive communication, through 
message process to induce targets. 
This course also teaches them about 
personal media, mass media and other 
media to attain market objectives; in 

84-814-208 การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้ว 
Persuasive Communication 
    แนวคิด ทฤษฎี  จิตวิทยาการส่ือสาร 
กระบวนการสร้างสาร และการใช้ ส่ื อ    
เพื่อโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมาย 
     Concepts; theories; communication 
psychology; message process creation and 
media use to persuade target audiences 
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addition to, they will study planning 
techniques, and bringing plans to 
practices and evaluation of persuasive 
communication as well. 

 08-813-509  การบริหารโครงการ 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 
Project Management 
      ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การจดัการโครงการสาขาวชิาการ
ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  การ
จดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร วธีิการ
สร้างและการแบ่งโครงสร้างทีมงาน วธีิ
ประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการ การ
ประมาณระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จตาม
แผนงาน การใชเ้คร่ืองมือและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สนบัสนุนโครงการใหป้ระสบ
ความส าเร็จ และการประยกุตแ์นวคิด 
วธีิการจดัการโครงการไปใชใ้นการ
ท างานผา่นกรณีศึกษาภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ  
      This course presents all of factors 
affecting to achievement of integrated 
marketing communications project 
management. It also includes 
management resource allocation, 
teamwork formation, project 
budgeting, time – span of discretion, 
use of tools and computer and 
application various concepts through 
and case study under situations.  

84-814-209 การบริหารโครงการ 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
Integrated Marketing Communications 
Project Management 
    รูปแบบการบริหารโครงการ การจดัสรร
ทรัพยากร การบริหารเวลา และการ
ประยกุตแ์นวคิดการบริหารโครงการ 
ในงานการส่ือสารการตลาด  

 Project management models; resources 
allocation; time management and 
application of project management 
concepts in marketing communication 
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  84-814-210  การบริหารส่ือและเน้ือหา 

เชิงบูรณาการ 
Integrated Media and Content 
Management 
      การวางแผนส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ และการ
จดัการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของส่ือ 

Traditional and new media planning; 
content management complying with 
media characteristics  

 
 

  84-812-201  วทิยานิพนธ์  
Thesis    
     ศึกษา วจิยั จดัท า และน าเสนอ
วทิยานิพนธ์เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 

Studying, research, preparation and 
independent study report involving 
marketing communication 
 

  84-813-202  การคน้ควา้อิสระ 
Independent Study 
    ศึกษา วิจยั จดัท า และน าเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระ เก่ี ยวกับการส่ือสาร
การตลาด 

Studying, research, preparation and 
independent study report presentation 
involving marketing communication 
 

 08-800-501 หลกัการส่ือสารเชิง 
บูรณาการ 
Principles of  Integrated Communications 
           ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค ์ 

84-800-101  หลกัการส่ือสารเชิงบูรณาการ 
Principles of  Integrated Communication 
    ความหมาย วตัถุประสงค์ ความส าคัญ 
ประเภทของการส่ือสาร ทฤษฎีการส่ือสาร 
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ความส าคญั  ประเภทของการส่ือสาร 
ทฤษฎีการส่ือสาร   และการบูรณาการ
การส่ือสารเพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
อิทธิพลและผลกระทบของการส่ือสาร    
           This course teaches students 
about meanings, objectives, 
importance and types of 
communication, theories of 
communication and integrated 
communication . All of these kinds 
support students to analyse  in  term  of 
components, influence and effects of 
communication. 

และการบูรณาการการส่ือสารเพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบ อิทธิพลและผลกระทบของ
การส่ือสาร  แนวคิดการส่ือสารการตลาด 
รวม ถึ งก าร ส่ื อ ส ารใน อ า เซี ยน แล ะ
นานาชาติ 

Definitions, objectives, importance 
and types of communications; 
communication theories and integrated 
communications for components analysis; 
influence and impacts of communications; 
concept of marketing communication 
including communication in ASEAN and 
international 
 

 08-800-502   การจดัการการตลาดเชิง
บูรณาการ 

84-800-102  หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์ 
Principles of Strategic Marketing 

 Integrated Marketing Management 
        ศึกษากระบวนการการตลาดเชิง
บูรณาการ ระบบข้อมูลการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตลาดทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์ก าร  การ
วิเคราะห์การแข่งขันและพฤติกรรม
ลู ก ค้ า  ก ารก าห น ดพัน ธ กิ จ  แล ะ
วตัถุประสงคท์างการตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมายและต าแหน่งทางการ
ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด และกิจกรรมการตลาด
ต่างๆ การปฏิบติัตามแผน การติดตาม
ควบคุมและประเมินผลทางการตลาด  
       This course is intended to teach 
students with integrated marketing 
process, marketing information 
system, internal and external 

     กระบวนการการตลาดเชิงกลยุทธ์ ระบบ
ข้ อ มู ล ก า ร ต ล า ด  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อม การตลาดทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การ การวิเคราะห์การแข่งขัน
และพฤติกรรมลูกค้า การก าหนดพนัธกิจ 
และวัต ถุประสงค์ท างการตลาด  การ
ก าหนดตลาด เป้ าหมายและต าแห น่ ง
ทางการตลาด  การวางแผนกลยุทธ์ส่วน
ป ระสมท างก ารตล าด  และ กิ จก รรม
การตลาดต่างๆ การปฏิบัติตามแผน การ
ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการ
ตลาด  และกรณีศึกษากลยุทธ์การตลาด
อาเซียน และนานาชาติ 

Strategic marketing process, 
marketing information system; internal 
and external marketing environment 
analysis; competition and customer 
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marketing environment analysis, 
competition and customer behavior 
analysis, mission and objective 
focusing, target market and market 
position focusing. It also includes 
strategic planning, marketing mix, 
market activities, practicing, 
controlling and assessment in term of 
marketing.   

behavior analysis; mission and objective 
focus; target market and market 
positioning; strategic planning; marketing 
mix and market activities; practicing, 
controlling, and marketing assessment; 
case studies of ASEAN and international 
marketing strategy 
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ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2529 
 
สังกดัหน่วยงาน               คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
                                         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
                                         โทร. 02-6653777 ต่อ 6850    โทรสาร. 02-6285204 
                                         มือถือ 084-8745438               E-mail: wimonphan.av@hotmail.com 
 
ประวติัการท างาน            พ.ศ. 2551 – 30 ม.ค. 2558 :  คณบดีคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
                                                                                    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
                                          พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั         :  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยเุพื่อการเรียนรู้ (มทร.พระนคร) 
 
ผลงานทางวชิาการ วมิลพรรณ อาภาเวท.  2558.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบั  

        พฤติกรรมจิตอาสาของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.  การประชุมวชิาการ 
        ระดบัชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 6  
        เดือนมิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั  
        เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. 
วมิลพรรณ อาภาเวท.  2556.  การเปิดรับ ความตระหนกั ความรู้ ทศันคติ 
        และพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานคร 
        และปริมณฑล.  วารสารวชิาการ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง 
        ประเทศไทย ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2 ธนัวาคม 2556. 
วมิลพรรณ อาภาเวท.  2556.  พฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุค๊ของนกัศึกษา  
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.  วารสารวชิาการและวจิยั  
        มทร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กนัยายน 2556. 
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วมิลพรรณ อาภาเวท.  2554.  การศึกษาภาพลกัษณ์ของคณะเทคโนโลยี 
         ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในทศันะ 
        ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร.  การประชุม 
        วชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 1 
        ในงานราชมงคลพระนครวชิาการ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 23-24 สิงหาคม 2554. 
         

รางวลัท่ีเคยไดรั้บ หรือผลงานท่ีไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 
ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศกัราช 2556 
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ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายสุคี ศิริวงศพ์ากร 
 
ต าแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 
 
การศึกษา  ปริญญาโท : นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2539 

ปริญญาตรี : กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2522. 

 
สังกดัหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6850     โทรสาร. 02-6285204 
มือถือ 081-2405363           E-mail sukee555@hotmail.com 

 
ผลงานทางวชิาการ สุคี ศิริวงศพ์ากร.  2555.  รายงานวจิยัอิทธิพลของส่ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.   
สุคี ศิริวงศพ์ากร.  2554.  รายงานวจิยั การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการรับรู้ 
ทศันคติกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร. 
สุคี ศิริวงศพ์ากร.  2549.  รายงานวจิยั การปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้
ของนกัศึกษาสาขาบริหารธุรกิจในสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต 
พณิชยการพระนคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sukee555@hotmail.com
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ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายไกรพุฒิ กีรกะจินดา  
 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
 
การศึกษา  ปริญญาเอก : D.B.A. (Human Resources Management)  

Newport University, U.S.A., 2548 
ปริญญาโท  : M.B.A. (Management and Organization) 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2541 
ปริญญาตรี  : B.B.A. (Marketing) มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น, 2535 
 

การฝึกอบรม  1. Usage, Application and Management of New Media, Technique University     
   Llmenau Germany 
   2. 7 Step to be Effective Sales โดย มล.ชยัวฒัน์ ชยางกูร 
   3. การบริหารทีมงาน โดย ดร.โสภณ ภูเกาลว้น 
 
สังกดัหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6850     โทรสาร. 02-6285204 
มือถือ 084-7522179           E-mail: dr.kraiphut@yahoo.com 

 
ประวติัการท างาน 1. อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประสานงาน วทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
   2. เจา้หนา้ท่ีอ านวยการสินเช่ือ ธนาคารศรีนคร จ ากดั (มหาชน) 
   3. วทิยากร ดา้นบริหารจดัการ สถาบนัวชิาการ ทีโอที บมจ.ทีโอที 
 
ผลงานทางวชิาการ ไกรพุฒิ กีรกะจินดา. 2554. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน    
         ของพนกังานในองคก์ารท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบร้ือปรับระบบและองคก์าร 
         ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงแบบร้ือปรับระบบศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานธนาคาร 
         กสิกรไทย จ ากดั [มหาชน] และพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั [มหาชน]  
         ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ศูนยส์นเทศและหอสมุด. 

ไกรพุฒิ กีรกะจินดา.  2558.  อิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด และการรับรู้ 
        ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ คร้ังท่ี 35 บณัฑิต 
        วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์. 



91 
 

ไกรพุฒิ กีรกะจินดา.  2558.  ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั 
        กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน).  การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงาน 
        วจิยัระดบัชาติ คร้ังท่ี 35 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์.   
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ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายดลพิวฒัน์  ปรีดาวภิาต   
 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์
 
การศึกษา  ปริญญาเอก : บธ.ด. (การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย ์ 
                                         (X-DBR)) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2554 

ปริญญาโท  : บธ.ม. (การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 
(X-MHR)) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2547 
ปริญญาตรี  : บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2543 

 
การฝึกอบรม  พ.ศ.2556 :  REIC Real Estate Certification Program รุ่นท่ี 5 
           ผงัเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
                                                            ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

พ.ศ.2555 :  New Energy Wave Leader  นกัจดัการพลงังานรุ่นใหม่  
                   (NSTDA สวทช) 

                                :  อบรมหลกัสูตร เตรียม "ผูน้ า" สู่ยคุ 2015 ยคุแห่งการแข่งขนัธุรกิจ 
                                                            ท่ีเขม้ขน้และไร้รูปแบบ โครงการ Advanced Retail Management (ARM)  
    พ.ศ. 2554 :  Finance for the Executives’ 33  การเงินส าหรับนกับริหาร รุ่นท่ี 33 
                                    MPI (Management & Psychology Institue) 

พ.ศ. 2553 :  TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM 
                    (The 5 th Session) 

                                 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
พ.ศ. 2551 :  DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM Class 100/2008 

                                    IOD (Thai Institute of Directors) 
พ.ศ. 2544 :  โครงการอบรม สุดยอดการประเมินผลการควบคุมพนกังาน 

                                    (บริษทั ศูนยก์ารศึกษาทางไทย (ประเทศไทย) จ ากดั) 
พ.ศ. 2543 :  โครงการอบรม ภาษาองักฤษ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            
                    โครงการอบรม สุดยอดผูจ้ดัการฝ่ายขาย (บริษทั ศูนยก์ารศึกษาทาง                 

                                                             ไทย (ประเทศไทย) จ ากดั) 
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สังกดัหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6850     โทรสาร. 02-6285204 
มือถือ 085-1247446           E-mail: - 

 
ประวติัการท างาน พ.ศ. 2545 – 2547      :  ผูพ้ิพากษาสมทบ รุ่นท่ี 21 ในศาลแรงงานกลาง  

     ฝ่ายนายจา้ง 
                                      พ.ศ. 2544 – 2557      :  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

พ.ศ. 2542                  :  นายกสโมสรนกัศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
พ.ศ. 2541        :  พนกังานทัว่ไปฝ่ายขาย บริษทั จ าลองรีจอยซ์ 
 

ผลงานทางวชิาการ ดลพิวฒัน์  ปรีดาวภิาต. 2557. กลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   
          ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมของผูสู้งอายใุนประเทศไทย.  
         วารสารวิจยัและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
         สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม- 

        สิงหาคม 2557). 
ดลพิวฒัน์  ปรีดาวภิาต.  2557.  ววิฒันาการของการสร้างคุณค่าร่วม.  วารสาร 
        นกับริหาร ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม. 
ดลพิวฒัน์  ปรีดาวภิาต. 2556. การพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของ 
        พยาบาลไทย เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการแพทยไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื.   
        Stamford Journal  Vol. 5 No.1 January 2013-May 2013. 
Donpiwat Preedawiphat.  2013.  Guerrilla Marketing. Stamford Journal Vol. 5  
        No.1 January 2013-May 2013. 
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ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
ช่ือ-นามสกุล  นายบญัชา วงศเ์ลิศคุณากร 
 
ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์ 
 
การศึกษา  ปริญญาเอก : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยันเรศวร, 2556 

ปริญญาโท  : Master of Telecommunications Engineering  
University of Melbourne, Australia, 2546 
ปริญญาตรี  : วศ.บ. (ไฟฟ้าส่ือสารโทรคมนาคม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

 
การฝึกอบรม  พ.ศ. 2556 :  ประกาศนียบตัรดา้นระบบความปลอดภยั Axis Academy 
   พ.ศ. 2549 :  หลกัสูตร Project Management Professional (PMP) 
                    :  ประกาศนียบตัร Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
                    :  ประกาศนียบตัร Cisco Sales Expert (CSE), 2549 
 
สังกดัหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6850     โทรสาร. 02-6285204 
มือถือ 081-3732496           E-mail: moobancha.w@hotmail.com 

 
ประวติัการท างาน ตุลาคม 2556 – ปัจจุบนั :  ผูท้รงคุณวุฒิรับเชิญเพื่อร่างหลกัสูตรปริญญาโท-เอก 

                                        และอาจารยพ์ิเศษ สาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
                                        สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                      
                                        วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 

 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบนั :  ผูอ้  านวยการอาวุโสดา้นการตลาด บริษทั ซาวดมี์เดีย   
                                                                                  เทรดด้ิง จ  ากดั 
 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบนั :  ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โฟร์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)     
                                                                                  จ  ากดั 

ตุลาคม 2551 – ปัจจุบนั  :  ท่ีปรึกษาอาวุโสดา้นการตลาด  
                                           บริษทั เบนนิ  ซิส จ ากดั 
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พฤศจิกายน 2546 – กนัยายน 2551 :  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจประจ าประเทศไทย  

                                                            บริษทั ไดเมนชัน่ ดาตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั            
 กุมภาพนัธ์ – กนัยายน 2546            :  นกัวจิยัดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

                                                           บริษทั เทลสตาร์ จ  ากดั, ออสเตรเลีย 
 
ผลงานทางวชิาการ   บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร และวฒันา สุนทรธยั.  2558.  ยทุธศาสตร์การสร้างรากฐาน   

        การสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยใหย้ ัง่ยนื.  วารสารเศรษฐศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจปริทศัน์ มหาวทิยาลยัรังสิต ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2. 
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ภาคผนวก ง 
 

คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
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คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
 
กรรมการที่ปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา โกไศยกานนท ์

2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั รองประธานกรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร 

3.  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
นายมนตรี  รัตนวจิิตร 

4.  คณบดีคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน กรรมการ 
นายอรรถการ สัตยพาณิชย ์
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. อาจารยณ์ฤดี คริสธานินทร์ 

ผูบ้ริหารบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการสร้างแบรนด ์และการส่ือสารการตลาด  
บริษทั ยเูรกา้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ 
อาจารยพ์ิเศษสอนหลกัสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. นายภูริ พิพิธผลารักษ ์   
ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยอิ์สระ    

3. นายวสุิทธ์ิ ตนัติตยาพงษ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการบริษทั แอกเซส แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั และ 
ประธานกรรมการบริษทั ไวส์ คอน แบงคอ็ก จ ากดั บริษทัท่ีปรึกษาการตลาดและสร้างแบรนด์ 

4. นางดวงตา พิริยานนท ์
ผูท้รงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางวชิชพร เทียบจตุัรัส รองคณบดีฝ่ายวชิาการ วจิยัและบริการวชิาการ 
3. นางดารณี ธญัญสิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
4. นางสาวอภิญญพ์ทัร์    กุสิยารังสิทธ์ิ ปฏิบติัราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 
5. นายธีรวจัน์ อุดมสินเจริญกิจ หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
6. นายเกรียงไกร พฒันกุลโกเมธ หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 
7. นางสาวดุริยางค ์ คมข า หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
8. นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี หวัหนา้งานวเิทศสัมพนัธ์ 
9. นางสาวรวพีร จรูญพนัธ์เกษม หวัหนา้งานหลกัสูตร  
10. นางสาวกุลธิดา สายพรหม หวัหนา้งานบริการวชิาการแก่สังคม    
11. นางสุรีย ์ เนียมสกุล หวัหนา้งานวชิาการ วจิยัและบริการวชิาการ  
12. นางสาวสุจิตรา  วรรณยศ เจา้หนา้ท่ีงานหลกัสูตร 
 
คณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
1. อาจารยอ์รรถการ สัตยพาณิชย ์ คณบดีคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
2. ดร.วชิชพร เทียบจตุัรัส รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 
3. ดร.ฉนัทนา ปาปัดถา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
4. อาจารยอ์ภิญญพ์ทัร์ กุสิยารังสิทธ์ิ ปฏิบติัราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 
5. อาจารยร์วพีร จรูญพนัธ์เกษม หวัหนา้งานหลกัสูตร 
6. อาจารยเ์กษม เขษมพุฒเรืองศรี หวัหนา้งานวเิทศสัมพนัธ์ 
7. นางสุรีย ์ เนียมสกุล หวัหนา้งานวชิาการ วิจยัและบริการวชิาการ 
8. นางสาวสุจิตรา วรรณยศ เจา้หนา้ท่ีงานหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


