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       การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่  21 มุ่งเน้น ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้      
ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับวิชาชีพของตน เพ่ือให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืน เพ่ือเป็นการ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ขึ้น เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง โดยผลิตบัณฑิตที่มีความ
รอบรู้ในด้านวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศต่อไป 

 
                                                                                  
                                                                              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ การใช้ภาษา ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายท าให้
เกิดการเชื่อมโยงความรู้ และการเลียนแบบ และเกิดเป็นสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่อาศัย
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนและใช้ความรู้เป็นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มุ่งเน้นให้ผลิตความเป็นครูมืออาชีพที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ วางตนได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
การปฏิบัติตามภาระงานที่ก าหนด มุ่งให้มีความรอบรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้วิชาชีพ
ครูเป็นวิชาชีพควบคุม โดยมีคุรุสภาเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึง
เป็นสถาบันการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของครูที่สนองความต้องการของ
สังคมในภาพรวม สามารถสร้างสรรค์ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้น าทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในวิชาชีพครู 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวในข้อ 11.1  และ 11.2  หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ให้ตอบสนอง
ความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อประกอบวิชาชีพครู 
      12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความรู้อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง มีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติได้
จริง เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อดิจิทัลหลายรูปแบบต่อไป 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

ไม่มี   
13.3  การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1  ปรัชญา 
           มุ่งเน้นผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะและคุณภาพ     
ทีพึ่งประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

1.2  ความส าคัญ 
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเป็นสาขาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้น
เนื้อหาวิชาด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการ
สนับสนุนการศึกษา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยค านึงถึง
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 และมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
 
     1.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งการท างานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน 

3. เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและผู้ตามในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

4. เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนและจัดการเรียนการสอน โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและตอบสนองความต้องการของสังคม 

5. เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการ      
ของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามท่ี สป.อว. และ 
คุรุสภาก าหนด 

 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 แผนปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการศึกษา 

 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ในทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต 

 แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1   ระบบ 
            การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
              (1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 
สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
             (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  
เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
     1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
             ไม่มี  
    1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
              ไม่มี 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
              ภาคการศึกษาที่  1            เดือนพฤษภาคม  -  กันยายน 
              ภาคการศึกษาที่  2            เดือนตุลาคม      -  กุมภาพันธ์ 
              ภาคการศึกษาฤดูร้อน         เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         

2.2   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.พ. รับรอง  

             (2)  เป็นไปตามข้อก าหนดของคุรุสภา   
             การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี  

    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี (ภาคสมทบ) 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่  1 180 180 180 180 180 
ชั้นปีที่  2 - 180 180 180 180 

รวม 180 360 360 360 360 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 180 180 180 180 
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 2.6   งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

     
5,400,000  

     
6,300,000  

     
6,300,000  

     
6,300,000  

     
6,300,000  

เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0 0 
รวมรายรับ 5,400,000  6,300,000  6,300,000  6,300,000  6,300,000  

2.6.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก.  งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 0 0 0 0 0 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 1,372,500 1,777,500 1,777,500 1,777,500 1,777,500 
3.  ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4.  รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 1,080,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 
รวม (ก) 2,452,500 3,037,500 3,037,500 3,037,500 3,037,500 
ข.  งบลงทุน      
   ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 
  รวม (ก) + (ข) 2,452,500 3,037,500 3,037,500 3,037,500 3,037,500 
จ านวนนักศึกษา 180 360 360 360 360 

 

2.7   ระบบการศึกษา 
    ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

     2.8   การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
             ไม่สามารถเทียบโอนได้ 
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-  รายวิชา 
1. หมวดวิชาชีพเฉพาะ        34   หน่วยกิต   ประกอบด้วย 

 ก.1  กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา   28  หน่วยกิต   ก าหนดให้ศึกษาดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IE3061101 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
(Language and Culture for Teachers) 

3(3-0-6) 

IE3061102 จิตวิทยาส าหรับครู 
(Psychology for Teachers) 

3(3-0-6) 

IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum  Development) 

3(2-2-5) 

IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Pre-Professional Teaching Practice) 

1(0-2-1) 

IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
(Learning  Process  and Classroom Management) 

3(2-2-5) 

IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
(Research  for  Learning  Development) 

3(2-2-5) 

IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
(Educational  Innovation  and  Digital Technology) 

3(3-0-6) 

IE3061208 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(Learning  Measurement  and  Evaluation) 

3(3-0-6) 

IE3061209 การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Educational  Quality  Assurance) 

3(3-0-6) 

IE3061210 คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพครู 
(Morality, Ethics and Teaching Profession) 

3(3-0-6) 

ก.2  กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6  หน่วยกิต   
ก าหนดให้ศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IE3062101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

(Teaching Professional Experience) 
3(0-270-0) 

IE3062202 ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 
(Professional Internship in Studies) 

3(0-270-0) 
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3.1.4    แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
IE3061101 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3 3 0 6 
IE3061102 จิตวิทยาส าหรับครู 3 3 0 6 
IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 
IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 0 2 1 

รวม 10 8 4 18 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  12 
 

 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และ 

การจัดการชั้นเรียน 
3 2 2 5 

IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5 
IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 3 3 0 6 
IE3062101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    3 0 270 0 

รวม 12 7 274 16 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  281 

 

ปีที่  2 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
IE3061208 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 3 0 6 
IE3061209 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 0 6 
IE3061210 คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ

คร ู
3 3 0 6 

IE3062202 ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะใน
สถานศึกษา  

3 0 270 0 

รวม 12 9 270 18 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  279    
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3.1.5    ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 สามารถวิเคราะห์การศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการเรียนรู้และ

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียน 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียน โดยการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง 

2 สามารถวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

  
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
  ก.1  กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 
IE3061101 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู         3(3-0-6) 
   Language and Culture for Teachers 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :-  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :- 

การสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมาย การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Communication, language and thai culture for teacher being; the use 
of the skills of listening, speaking, reading and writing both in thai and foreign 
language to communicate properly; the use of foreign languages for teaching 
professional development; the use of languages and culture to live together in peace 
 
IE3061102 จิตวิทยาส าหรับครู                                      3(3-0-6) 
  Psychology for Teachers 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

ทฤษ ีจิตวิทยาพ้ืนฐาน  จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้  
จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  การประยุกต์ใช้จิตวิทยากับการเรียนรู้ 
  Fundamental theories of fundamental psychology; human 
development psychology; learning psychology; educational psychology; psychology 
of guidance and counseling; application of psychology to learning  
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IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร                                     3(2-2-5) 
  Curriculum Development 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
                     ปรัชญาและทฤษ ีทางด้านการศึกษา การประยุกต์ในการพัฒนาระบบการศึกษา  
หลักการจัดท าหลักสูตร กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลกระทบด้าน
ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ระบบการศึกษา ปฏิบัติการเขียนหลักสูตร  หลักการ
ประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
  Educational philosophies and theories; application of  educational 
system development; principles of curriculum development; educational strategies 
for strengthening sustainable development; impact of religions, economy, society 
and culture; educational system; curriculum writing practice; principles of curriculum 
evaluation; curriculum development and implementation 
 
IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                           1(0-2-1) 
                     Pre-Professional Teaching Practice 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
    การจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการเรียนรู้  การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ  การให้
คะแนน  การตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

Learning management; preparation of learning plans; teaching 
experiment in simulation and actual situation; test design; test or measurement 
tools; exam marking scoring; learning result judgement; practical examination and 
scoring; research for learners’ problem solving; professional teacher development 
 
IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                   3(2-2-5)  

Learning Process and Classroom Management  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :-  

  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :- 
ทฤษ ีการจัดการการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และการเขียนแผนการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบริหารและ   การจัดการชั้นเรียน การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา การบริหารงานบริการและกิจกรรมนักเรียน  คุณลักษณะและบทบาทของครูในการบริหาร
จัดการ การประเมินผลการบริหารภายในห้องเรียน  
   Theories of learning management; design and planning; learning 
management model and learning experience management; classroom administration 
and management; learning integration; environmental arrangement  for learning; 
development of learning center in educational institution; student service and 
activity administration; characteristics and roles of teachers in management and 
administration; performance evaluation of classroom administration for optimal 
benefits 
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IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
  Research  for  Learning  Development 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

หลักการวิจัย  รูปแบบ  การออกแบบ และกระบวนการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัยและ
การทดสอบสมมติฐาน  การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย การฝึกปฏิบัติและการน าเสนอผลงานวิจัย    
การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 

Principles of research; statistics applied to research and hypothesis 
testing; research proposals; research practice and presentation of research results; 
research application and production for learning development and problem solving 
 
IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา                       3(3-0-6) 
  Educational  Innovation  and Digital Technology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา   
การประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร     
การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  Design and application of educational innovation and digital 
technology; evaluation of innovation, media and digital technology for learning; 
digital technology for communication; digital technology linkage 

IE3061208 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                     3(3-0-6) 
  Learning  Measurement  and  Evaluation 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
                     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมและเกณ ฑ์             
การประเมินผล  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การประเมินตามสภาพจริง        
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินแบบย่อยและการประเมินแบบ
รวม 
   Learning measurement and evaluation; behavioral objectives and 
evaluation criteria; conduct of measurement and evaluation for learner 
development; authentic assessment; assessment by portfolio; performance 
assessment; formative and summative assessments 
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IE3061209 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                 3(3-0-6) 
  Educational  Quality  Assurance 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

การจัดการคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา        
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้  
  Education quality management; factors influencing educational quality 
assurance; strategies of cooperation with educational personnel and community; 
guidelines for institutional administration and educational quality assurance; 
application of educational quality evaluation to learning development 
 
IE3061210 คุณธรรม  จริยธรรมและวิชาชีพครู                                          3(3-0-6) 
  Morality, Ethics and Teaching Profession  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

บทบาทและหน้าที่ของครู  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ก หมายเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การจัดการความรู้และการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพครู การน าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในวิชาชีพ  
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู  คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู  จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด   

Roles and responsibilities of teachers; teaching profession standards; 
law relating to teaching profession; knowledge management and professional 
development; application of good governance to profession;  professional honesty 
and integrity; teacher’ s role model conduct; morality and ethics of teaching 
profession; teaching professional ethics as regulated by the Teachers’  Council of 
Thailand 

 
2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

IE3062101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                            3(0-270-0) 
Teaching Professional Experience   

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
    ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาโดยมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร จัดท าแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและเตรียมงานด้านวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาโครงการ
ทางวิชาการ และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาก าหนดและสัมมนา         
แนวทางแก้ไข 

Educational planning practices in collaborating with educational 
institution to improve and develop curriculum; lesson planning; organization of 
activity and preparation of classroom research; academic project development; self-
development according to Education Act regulated as well as seminar arrangement 
to solve problems  
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IE3062202 ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา                               3(0-270-0) 
Professional Internship in Studies 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  IE3062101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
    ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกทักษะ  กระบวนการสอน เทคนิคใน          
การถ่ายทอดในรูปแบบของนักเรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนแบบบูรณาการ การวางแผนการสอน     
การเลือกยุทธวิธีสอน  การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  เทคนิคการแก้ปัญหาและการวัดผล    

Teaching profession experiences;  skill training;  teaching process; 
student-centered transfering techniques; integrated teaching method; lesson 
planning; teaching strategy selection; use of suitable materials; problem-solving 
techniques and measurement  

 
3.2    ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

    3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์  

แต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางรุ่งอรุณ           
พรเจริญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. 
 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา 
 
ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส-์
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2556 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 

6 6 6 6 6 

2 นางสาววรดานันท ์ 
เหมนธิิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
บรรณารักษ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2558 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548 
สถาบันราชภฏัธนบุรี, 2535 

6 6 6 6 6 

3 นางสาวสุชาดา  เกตุด ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 
วท.ม. 

 
 
 
ค.อ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 
การศึกษาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2558 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2546 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2540 

6 6 6 6 6 
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนต่อสัปดาห์  

แต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

4 ว่าที่ร้อยตรีพรชยั 
เตชะธนเศรษฐ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. Ph.D. 
 

M.Ed. 
 
 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

Computer Science 
 
Information 
Technology in 
Edcuation and 
Training 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 
วิศวกรรมไฟฟ้า-
คอมพิวเตอร์ 

Edith Cowan University, 
Australia, 2018 
University of 
Wollongong, Australia, 
2009 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2546 
สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล, 2538 

6 6 6 6 6 

5 นายพนา  ดุสิตากร 
x-xxxx -xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. 
 
 

ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี 
เทคนิคศึกษา 

 
เทคโนโลยี 

เทคนิคศึกษา 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2556 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2546 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2540 

6 6 6 6 6 

    3.2.2   อาจารยป์ระจ า 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์  

แต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสุนารี จุลพันธ ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  

2549 

6 6 6 6 6 

2 นางสาวขนิษฐา  
ดีสุบิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 
ค.อ.ม. 
 
 
ค.อ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2550 
สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล, 2539 

6 6 6 6 6 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์  

แต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

3 นางสาวอรุณี   
อรุณเรือง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

อาจารย ์ อ.ด. 
 

อ.ม. 
 

อ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
 
ภาษาศาสตร์ 
 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2533 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2528 

6 6 6 6 6 

4 นางสาวอัมภาภรณ์  

พีรวณิชกุล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า-

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี,  

2546 

สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล, 2539 

6 6 6 6 6 

5  นายกิตติพันธ ์

 บุญโตสิตระกูล 

 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 

 

 

ค.อ.บ. 

 

เครื่องกล 

 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ, 2540 

สถาบันเทคโนโลยี      

ราชมงคล, 2537 

6 6 6 6 6 

 
3.2.3   อาจารยน์ิเทศก์ 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 

1 นางสาวผกามาศ   
ชูสิทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
ค.อ.ม. 

 
ค.อ.บ. 

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2554 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2542 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537 

2 นายปราโมทย์     
วีรานุกูล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ผศ. ปร.ด. 
 
ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

การบริหารอาชีวศึกษา 
 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2540 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2526 

3 นายภควัต  
เกอะประสิทธิ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2549 

4 นายอดิศร   
จรัลวรกูลวงศ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2553 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547 

5 นายอนุชา  ไชยชาญ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-์โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
2556 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540 
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 

6 นางสาวภาวนา  ชูศิร ิ
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-์
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540 

7 นางสาววารินี  วีระสินธุ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า  
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-์
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2550 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546 

8 นายมนตรี บุญเรืองเศษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วศ.ด. 
วศ.ม. 

 
วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า(คอมพิวเตอร์) 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2536 

9 นายภูเบท อินทขันต ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ,  2551 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

10 นายนิธพิัฒน์  อิ๋วสกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2547 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี  
2536 

  
4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกสอน) 
     จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อฝึกให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาส าหรับใช้กับสภาพการท างานจริง โดยหลักสูตร
ได้จัดให้ศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกสอน 
     ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษ ีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพครูได ้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2   ช่วงเวลา 
             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาจัดเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์ ในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 ของหลักสูตร 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน  

- 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และต่อสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล 
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ 

ส่งเสริมแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวิตกระตุ้นให้
นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ โดยการสอดแทรก
แนวคิดต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน ยกตัวอย่าง
ทั้งท่ีดีและไม่ดีให้นักศึกษาได้เห็นทั้งสองแง่มุม 

3. มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาคทฤษ ีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐานสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพ่ือประกอบวิชาชีพของตน
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษ ีและปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

4. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น
ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

5. สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอในชั้น
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

6. มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคในการ
ติดต่อได้เป็นอย่างดแีละ มีความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นอย่างดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ
และการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในสาขาวิชาที่
ตัวเองเลือก 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมดังนี้ 
 (1)  ปฏิบัติตามก หมาย  ก ระเบียบ  ข้อบังคับและก เกณฑ์ของสังคม 
 (2)  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
 (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนแต่งกายให้เหมาะสม นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ  โดย
การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์และ   
ต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา  

ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2)  ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิชาชีพครู เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข  ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้ 
 (1)  เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
 (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาชีพ 
 (3)  สามารถน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษ ี และประยุกต์ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง  

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
 (1)  การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน 
 (2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า   
 (3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
ตกผลึกแนวคิดด้วยตนเอง  นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา 
 (3)   สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปญัหา 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณา
การความรู้ข้ามศาสตร์ และน ามาประยุกต็ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา     
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
(2) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา  
(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์   
 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มา
จากสถาบันอ่ืน ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคน เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2)  แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 
ใช้การเรียนการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสาน

กับผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์     
เพ่ือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา   
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
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2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
(2)  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการน าเสนอ

รายงาน 
(3)  สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล

ความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนรู้ 

สร้างสรรค ์และสื่อสาร 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที ่เหมาะสม  เรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษ ีการเลือกใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง 

ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา  (Curriculum Mapping)   
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้างโดยระบุว่าเป็น

ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
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  3.1 หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  ปฏิบัติตามก หมาย  ก ระเบียบ  ข้อบังคับและก เกณฑ์ของสังคม 
 (2)  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
 (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ความรู้ 
 (1)  เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
 (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาชีพ 
 (3)  สามารถน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ทักษะทางปัญญา       
(1)  คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
(2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหา 
(3)  สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2)  แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าและการน าเสนอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
(2)  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและ       

การน าเสนอรายงาน 
(3)  สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ

แปลความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย     

ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร 
 

 (4)  สามารถ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

  ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล     

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
IE3061101 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับ

คร ู    
 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

IE3061102 จิตวิทยาส าหรับคร ู                  

IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร                  
IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

  
 

  
 

 

 

         
 

 

 

  

IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และ        
การจัดการชั้นเรียน 

   
 

 

 

     
 

 

 

 

 

      

IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                  

IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล     

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
IE3061208 การวัดและประเมินผล 

การเรยีนรู ้
                 

IE3061209 การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

                 

IE3061210 คุณธรรม จรยิธรรม และ
วิชาชีพครู                  

IE3062101 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู                   

IE3062202 ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะ
ในสถานศึกษา                  
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
           การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก  ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา       

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.2  สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี     
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3  ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
2.4  มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1   มีการปฐมนิเทศแนะน าทางแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     1.2   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก  การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
     1.3  ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           (1)   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
           (2)   การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
    2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
           (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
           (2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสายวิชาการศึกษา 
           (3)  ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและพัฒนาการเรยีนการสอนและ           
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ให้สอดคล้อง
กับก กระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมใน     
การเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน และมีกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร 
4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การก าหนดระบบกลไกเก่ียวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้ นยังจัดท า
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า
มามีส่วนร่วม 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อ  
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา  
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          หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
          หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้   
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่
มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ  

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีผ่่านมา   

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

9. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X 

13. นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การวัด
สมรรถนะก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- X X X X 

 

หมายเหตุ :   
X   มีการด าเนินกิจกรรม 
–  ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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หมวดที่  8   การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
       1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1)  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอค าแนะน า
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 2)  การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 
       1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็ จ
การศึกษา 
  2.2  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต 
  2.3  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7     
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิ ต 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร 
 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 
เอกสารแนบ 
 ภาคผนวก  ก     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560    
 ภาคผนวก   ข  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 ภาคผนวก   ค     ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
 ภาคผนวก  ง     คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

............................................................ 

   โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่     
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
                (๑)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕49   
                (๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕6   
                (3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕5๘  
                (4)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕59 
  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
           “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  “นักศึกษา”หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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  “คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร” หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของคณะ เพ่ือบริหาร
และจัดการศึกษาในหลักสูตร  
  “อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้งให้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
           “ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า  ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
           “แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่
ละหลักสูตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่ก าหนด การจัด
แผนการเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
           ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
  การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

  ข้อ 6  ปีการศึกษาให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคมของปีถัดไป 
  ข้อ 7  ระบบการศึกษา 
  (๑)  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการก ากับ ดูแลคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ คณะใดหรือ
สาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย 
  (2)  การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
                    (2.1)  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
           (2.2)  ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
                    ก าหนดวัน เป ิดภาคการศ ึกษาให ้เป ็น ไปตามประกาศมหาว ิทยาล ัย  และ
มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 
ใช้เวลาศึกษา ๘ สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย โดยให้มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
  ข้อ 8  รูปแบบการจัดการศึกษา 
  (๑)  การศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 
  (2)  การศึกษาภาคสมทบ  เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอก
เวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 
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  (3)  การศึกษาภาคพิเศษ  เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ หรือรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง หรือแบบผสมผสาน ดังนี้ 
           (3.1)  การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะช่วงของภาค
การศึกษาหรือจัดเฉพาะภาคฤดูร้อน 

                    (3.2 )  การศึกษาแบบนานาชาติ  เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
  การจัดการศึกษาแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร 
ทั้งนี้ต้องจัดการศึกษาให้ได้เนื้อหาโดยรวมที่มีน้ าหนักสมดุลกับโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตร โดยคิดเทียบเคียงน้ าหนักหน่วยกิต ตามข้อ 9 
  ข้อ 9  การคิดหน่วยกิต 
  (๑)  รายวิชาภาคทฤษ ีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  (2)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  (3)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  (4)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที ่ได้รับมอบหมาย ที ่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  (5)  วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

  ข้อ 10  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและ        
นักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้เชี ่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (2)  หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มี ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ความรู้ใหมเ่พ่ือการพัฒนางานและสังคม 
 
  (3)  หล ักส ูตรป ระกาศน ียบ ัต รบ ัณ ฑ ิตชั ้น ส ูง  เป ็นหล ักส ูต รการศ ึกษ าที ่พ ัฒ น า
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื ่อให้มีความรู ้เชี ่ยวชาญ 
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สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (4)  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ที ่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
  ข้อ 11  โครงสร้างหลักสูตร 
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
  (2)  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
           (2.1)  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    (ก)  แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต หลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
    (ข)  แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาในหลักสูตรอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  (2.2)  แผน ข เป ็นแผนการศึกษาที ่เน ้นศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต ้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
                    หากหลักสูตรใดที่จัดการเรียนการสอนแผน ก ไม่จ าเป็นต้องจัดการเรียนการ
สอน แผน ข แต่หากหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแผน ข จะต้องจัดการเรียนการเรียนการสอน 
แผน ก ด้วย 
  (3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
  (4)  หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจ ัยเพื ่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 
           (4.1)  แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที ่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
                                (ก)  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต 
    (ข)  แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต 
 
           ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
           (4.2)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที ่เน ้นการวิจ ัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที ่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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    (ก)  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    (ข)  แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
           ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
  ข้อ 12  ระยะเวลาการศึกษา 
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
  (2)  หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  (3)  หลักสูตรปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
  (4)  การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 16(3) (3.1) และข้อ 16(3) (3.2) 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภท และสภาพการเป็นนักศกึษา 

  ข้อ 13  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  (๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท  ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
           (2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู ้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  (3)  หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
           (3.1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
           (3.2)  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
           (3.3)  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่
ผ่านตามข้อ 31 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา 
  ข้อ 14  การรับเข้าศึกษา 
  (๑)  วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2)  ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ การรับเข้า
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าส าเร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  (3)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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  (4)  มหาวิทยาล ัยอาจพิจารณาอน ุม ัต ิให ้ร ับบ ุคคลภายนอกที ่ไม ่ใช ่น ักศ ึกษาระด ับ
บัณฑิตศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่
บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 13 
  ข้อ 15  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  (๑)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (2)  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดยน าหลักฐานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งช าระเงินค่าจัดการศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (3)  ผู ้ที ่ได ้ร ับการคัด เล ือกที ่ไม ่อาจมาขึ ้นทะเบ ียน ตามว ัน  เวลา และสถานที ่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที ่ก าหนดให้มารายงานตัว และเมื ่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมา
รายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มารายงานตัว 
  (4)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกัน
ไม่ได ้
           (5)  นักศึกษาต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
            ข้อ 16  ประเภทนักศึกษา การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (๑)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภท ดังนี้ 
           (๑.1)  นักศึกษาภาคปกติ    ได้แก่ นักศึกษาท่ีศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(๑) 
  (๑.2)  นักศึกษาภาคสมทบ  ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(2) 
  (๑.3)  นักศึกษาภาคพิเศษ  ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(3) 
  (2)  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
           (2.1)  ในกรณีที ่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้
นักศึกษาภาคปกติเปลี ่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษได้ ทั ้งนี้ 
นักศึกษาต้องปฏิบัต ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช าระค่าจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบตาม
จ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ เปลี่ยนประเภท 
           (2.2)  นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี ่ยนประเภทเป็น
นักศึกษาภาคปกติไม่ได้ 
  (2.3)  นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้ 
           (3)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
           (3.1)  นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู ้ที ่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดย
สมบูรณ์ เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
  (3.2)  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนด เนื่องจากคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาบางประการไม่ครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 มิให้มีนักศึกษาทดลองเรียน 
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  นักศึกษาทดลองเรียนที ่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา 3.00 ให้
เปลี ่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (3.3)  นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและ/หรือท าการ
วิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้เข้า
ศ ึกษาและ/หรือท าการว ิจ ัยได ้ โดยต้องช าระเงินตามระเบียบหรือประกาศที่ เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย 

หมวด 4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 17  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
  (๑)  อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้ งแต่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 
  (2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที ่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู ้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
  (3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามและประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุว ิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
  (4)  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
  (5)  อาจารย ์ที ่ป รึกษา หมายถึง อาจารย ์ประจ าที ่คณะแต่งตั ้ง เพื ่อท าหน้าที ่ให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
  (6)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
           (6.1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หมายถึง  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ควบคุมดูแลการท า วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย 
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           (6.2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม หมายถึง  
อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พ ิเศษที ่คณะแต่งตั ้ง เพื ่อท าหน้าที ่ร ่วมกับอาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก 
  (7)  อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  (7.1)  ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ  หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที ่มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  
           (7.2)  ผู ้เชี ่ยวชาญ เฉพาะ  หมายถึง  บ ุคคลที ่ม ีความรู ้ความเชี ่ยวชาญใน
สาขาวิชา ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
  ข้อ 18  จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
  (๑)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
           (๑.1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  (๑.2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั ้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที ่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
  (๑.3)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
          ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๖ ปี ทั้งนี ้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
                     ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู ้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
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  (2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  (2.1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บ ุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  (2.2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที ่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
           (2.3)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้อง
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  (3)  ปริญญาโท 
                    (3.1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (3.2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
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หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
           กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี
  (3.3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (ก)  อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
  (ข)  อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม ที่เป็นอาจารย์
ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการ
ค้นคว้าอิสระหลัก  
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม ที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
                     (3.4)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
                     อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
                     อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
  (ก)  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ่ได้รับการเผยแพร่ตาม
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หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  (ข)  กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
    กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  (3.5)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั ้น หรือสาขาวิชาที ่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
           ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  (4)  ปริญญาเอก 
           (4.1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
                    (4.2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
 (4.3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (ก)  อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มี
ค ุณ วุฒ ิปริญญาเอกหรือ เท ียบเท ่า  หรือขั ้น ต่ าปริญญาโทหรือ เท ียบ เท ่าที ่ม ีต าแหน ่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารง
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ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที ่มีชื ่ออยู ่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ก ับหัวข้อว ิทยานิพนธ์โดยผ ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
                    (4.4)  อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 
   (ก)  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที ่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
                         (ข)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
    กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
           (4.5)  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
           ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 
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  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
          ข้อ 19  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
          (๑)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้
ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ เสนอต่อสภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
  (2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ 
คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
  (3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

หมวด 5 
การจัดการศึกษา 

  ข้อ 20  การลงทะเบียนเรียน 
  (๑)  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ 
           การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตาม
วัน เวลาและสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งช าระเงินค่าจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  (2)  ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
  (3)  การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้อง
กระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน      
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           (4)  การลงทะเบียนเรียน ให้กระท าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (4.1)  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (4.2)  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
  (4.3)  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
           (5)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายหมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตตามภาคการศึกษา และ
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร โดยให้บันทึกระดับคะแนน AU ให้กับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
           (6)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต โดย “รายวิชาไม่นับหน่วยกิต” 
หมายถึง รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ให้ศึกษา
เพ่ิมเติม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่าน โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
                    (6.1)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 หลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
                    (6.2)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที ่ไม่มีพื ้นฐานพอเพียงส าหรับการศึกษาใน
หลักสูตรที่เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจะก าหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจาก
หลักสูตร โดยต้องสอบผ่าน  
                    ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน S คือ สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
หรือ U คือ สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
           (7)  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ 
           (8)  การขอถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการถอน
คืนเงินค่าจัดการศึกษา 
            ข้อ 21  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาให้ด าเนินการดังนี้ 
            (๑)  การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท าภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
            (2)  การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้ 
                    (2.1) การขอถอนรายวิชาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายในสัปดาห์ที่สอง นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
                    (2.2) การขอถอนรายวิชาหลังจาก 4 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒ 
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์ที ่สอง แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖ 
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน 
                    (2.3) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับ
คะแนน F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน 
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            ข้อ 22  การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
            นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาได้ครบถ้วน ให้ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด 
            ข้อ 23  ลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร แต่มี
ความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยยื่นค าร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ และช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามท่ีก าหนดดังกรณีต่อไปนี้ 
            (1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจ าการ 
            (2) ได้รับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
            (3) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามค าสั ่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
ศึกษาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
            (4) มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั ้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
            เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) และในการลาพักการศึกษา นักศึกษา
จะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
            ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู ้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน แล้วไม่ท าการขอลาพัก
การศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
            นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนก าหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
            การลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้ 
            (1) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง 4 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
หรือสัปดาห์ที่สอง นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
            (2) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นก าหนด 4 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
พ้นก าหนดสัปดาห์ที่สอง นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุก
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
            ข้อ 24  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
            (๑)  ตาย 
            (2)  ลาออก 
            (3)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 
            (4)  ถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
            (5)  มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 
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                    (5.1)  ไม่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ช าระค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษาในเวลาที่ก าหนด 
                    (5.2)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา 
            (6)  ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในหมวด 6 
            (7)  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12 
            ข้อ 25  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
            ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ใดที่ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามข้อ 
24(5) สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ต้องไม่พ้นก าหนดเวลา ๑ ปี นับ
จากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องช าระค่าจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
            น ักศ ึกษาที ่ได ้ร ับอนุม ัต ิให ้ค ืนสภาพการเป ็นน ักศึกษาจะมีสภาพ เป็นนักศึกษา
เช่นเดียวกับก่อนถูกถอนชื่อ ทั้งนี้การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 12 
              ข้อ 26  การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษา 
            นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 24(7) หากลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนด ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ และมีการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
เหลือเพียงการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอ
เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ จะมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และ
มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษาได้เพียงครั้งเดียว 
            ข้อ 27  การเปลี่ยนสาขาวิชา และแผนการศึกษา 
            นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา หรือแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้ เมื่อได้
ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

            ข้อ 28  การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการ
สอบข้อเขียน หรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ต้องประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์
การพิจารณาผลการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าตั ้งแต่ต้นภาคการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชาให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
            ข้อ 29  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
            (๑)  การสอบประมวลความรู้ ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
            (2)  การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปาก
เปล่าการสอบข้อเขียนให้ด าเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพ่ือวัดความสามารถและ
ศักยภาพในการ          น าหลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ 
            (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู้อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ 
            (4)  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
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            (5)  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต้องยื่นค าร้องขอสอบ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ 
            (6)  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
จ านวน 3 - 5 คน ต่อคณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดีโดยผ่าน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
            (7)  ผู้ที่สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์ขอสอบแล้วแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งภายใน 1 ปีนับ
จากการสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
            ข้อ 30  การสอบภาษาต่างประเทศ 
            (๑ )  น ัก ศ ึก ษ าห ล ัก ส ูต รป ร ิญ ญ า โท  แ ล ะป ร ิญ ญ า เอ ก ท ุก ค น ต ้อ งส อ บ ผ ่า น
ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ภาษา  
            (2)  วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
            ข้อ 31  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
            (๑)  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 เพ่ือวัดว่า
นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ และเพ่ือมีสิทธิ์เสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
            (2)  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
            (3)  การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าหรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
            (4)  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
จ านวน 3 - 5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ 
คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
            (5)  นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได ้
            (6)  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ 
            (7)  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ
สอบ 
            (8)  ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้ พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
            (9)  นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S 
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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                    (9.1)  หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
                    (9.2)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
                    (9.3)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
                    (9.4)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
                    (9.5)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
            ข้อ 32  การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนและ
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
  

ระดับคะแนน    ค่าระดับคะแนน                           ผลการศึกษา 
        A              4.0                      ดีเลิศ     (Excellent) 
        B+              3.5                      ดีมาก     (Very Good) 
        B              3.0                      ดี     (Good) 
        C+              2.5                      ค่อนข้างด ี     (Fairly Good) 
        C              2.0                      พอใช้     (Fair) 
        D+              1.5                      ค่อนข้างพอใช้   (Poor) 
        D              1.0                      อ่อน     (Very Poor) 
        F               0                      ตก                (Fail) 
        S               -  สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
        U               -  สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
        I               -  การวัดผลรายวิชายังไม่   

 สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

        W               -  ขอถอนวิชาเรียนหลังก าหนด (Withdrawal) 
        AU               -  เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 

            ข้อ 33  การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(๑) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้  การสอบวัดคุณ สมบัติ  การสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 

 
  ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 
       S    สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
       U    สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
            (2)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน 
ดังนี้ 
         ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 
       P     ผ่าน  (Pass) 
       F      ตก  (Fail) 
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            ข้อ 34  การค านวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
            (๑)  การค านวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้กระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาค
การศึกษา 
            (2)  หน่วยกิตสะสม คือ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทัง้หมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 32 
            (3)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท าดังนี้ 
                    (3.1)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิ
ตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
                    (3.2)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับ
ค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิต
สะสม 
            ข้อ 35  สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ้ า 
            (๑)  นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคต่ ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
แรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
            (2)  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป แต่ต่ ากว่า 3.00 ให้มีสถานภาพ “รอพินิจ” โดยการรอพินิจนั ้นให้นับทุกภาคการศึกษาและ
จะต้องท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่น้อยกว่า 3.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                    (2.1)  หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
                    (2.2)  สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก 
            (3)  น ักศึกษาที ่ได ้ร ับระดับคะแนนรายวิชาต่ ากว่า C หรือได้ร ับผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ า 
            (4)  น ักศึกษาที ่ได ้ร ับระดับคะแนนรายวิชาต่ ากว่า C หรือได้ร ับผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
            (5)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการ
เรียนซ้ าตามความในข้อ 35(3) และข้อ 35(4) และมิให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้ าครั้งก่อนมารวมค านวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
            ข้อ 36  การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
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            ข้อ 37  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์/
ผลงานการค้นคว้าอิสระของผู้อื่น 

(๑) การลงโทษนักศึกษาที ่ท ุจ ร ิต ในการสอบรายวิช า ให ้เป ็น ไปตามข้อบ ังค ับ
มหาวิทยาลัย  

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
            (2)  การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระของผู้อ่ืนหรือให้
ผู้อื่นจัดท า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
                    (2.1)  กรณีที ่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่า เป็นการ
กระท าผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (2.2)  กรณ ีที ่ตรวจสอบพบเมื ่อได ้ม ีการอน ุม ัต ิปริญญาไปแล ้ว ให ้เสนอต ่อ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและคณบดี เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา 

หมวด 7 
การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ 

            ข้อ 38  วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า วิจัย หรือ
ส ารวจอันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอกต้องท า เพ่ือสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
            ข้อ 39  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
            (๑)  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน 
            (2)  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน 
            ข้อ 40  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ท าการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์มีจ านวนและองค์ประกอบดังนี้ 
            (๑)  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
            (2)  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
            ข้อ 41  การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และ
ด าเนินการดังนี้ 
            (๑)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ต้องสอบวัด
คุณสมบัติผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว 
            (2)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
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            (3)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว 
            (4 )  ก า รพ ิจ า รณ าห ัว ข ้อ แล ะ เค ้า โค ร งว ิท ย าน ิพ น ธ ์ให ้เป ็น ไป ต าม ขั ้น ต อน ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
            (5)  หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และ
ให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 
            (6)  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว  หากเป็นการเปลี ่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้การ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์     ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้ง
สุดท้าย 
  ข้อ 42  การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
            (๑)  นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาปริญญา
เอก สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
            (2)  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องพร้อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบที่คณะ
ก าหนด จ านวน 5 ชุดต่อคณะ ก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันท าการ และเมื ่อได้รับ
อนุมัติให้มีการสอบคณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบทั่วกัน 
            (3)  การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที ่ยื ่นค าร้องขอสอบ และได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที ่เสนอ 
มิฉะนั้นจะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 
            (4)  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพ่ือประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มี
การปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อ
รายงานคณะภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
            (5)  การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนั้น 
            (6)  ให ้ประธานกรรมการสอบวิทยาน ิพนธ์รายงานผลการสอบความก้าวหน ้า
วิทยานิพนธ์       ไปยังคณะทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
            (7)  อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต ้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะ ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
            ข้อ 43  การสอบวิทยานิพนธ์ 
            (๑)  นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 
                    (๑.1)  ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 120 วัน 
                    (๑.2)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตรงตามข้อก าหนดในหลักสูตร 



56 
 

                    (๑.3)  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ขอสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ 
            (2)  การยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
                    (2.1)  หลักสูตรปริญญาโท ให้นักศึกษายื่นค าร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการ 
                    (2.2)  หลักสูตรปริญญาเอก ให้นักศึกษายื่นค าร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันท าการ 
                    (2.3)  การยื่นค าร้องขอสอบ ให้ยื่นค าร้องพร้อมส าเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 5 ชุด พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจ านวนเท่ากับกรรมการสอบ 
เพื่อคณะจะได้ด าเนินการจัดส่งให้กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพ่ือให้คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ต้องแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้องตามที่คณะได้ตรวจสอบและเสนอแนะ 
                    (2.4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์คณะจะประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน 
            (3)  การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผู้สนใจ
อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะก าหนดในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ 
 
            ข้อ 44  การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
            (๑)  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้ 
                    (๑.1)  “ผ่าน” หมายถึง การที ่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ต้ องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระส าคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที 
                    (๑.2)  “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์พ ิจารณา เห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ และ/หรือเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั ้งนี ้ให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก าหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ โดยในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน 60 วัน และในระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 90 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
                    (๑.3)  “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่
พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่
ตนได้ท า 
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                    กรณีท่ีนักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
            (2)  กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่
ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็น F นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดท า
วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทัง้เริ่มต้นขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
            (3)  ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 
สัปดาห์นับจากวันสอบ 
            ข้อ 45  การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
            (๑)  ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหลักสูตร ในกรณีที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษต่อคณะ 
            (2)  รูปแบบการจัดท ารูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 
            ข้อ 46  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีลายมือชื่อคณะกร รมการสอบ
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จ านวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อตาม
แบบที่ก าหนดให้แก่คณะ ภายในวันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้อง
มอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย 
            ข้อ 47  การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา 60 วัน ส าหรับ
ปริญญาโท และ 90 วัน ส าหรับปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน คณะจะยกเลิกผลการ
สอบ และประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายัง
ต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
            ข้อ 48  ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะ ภายใน
วันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั ้นยังไม่ส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาในข้อ 47 
            ข้อ 49  วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และ
ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
            ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักในเรื ่องนั ้น ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื ้อหาหรือผล
การศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่
การท าวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 
 

หมวด 8 
การท าและการสอบการค้นคว้าอิสระ 

            ข้อ 50  การค้นคว้าอิสระเป็นการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์  ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระอาจจะท าในรูปของการวิจัย การประยุกต์
ทฤษ ี การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์ 
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การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนๆที่อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเห็นสมควร 
            ข้อ 51  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 
หรือ 2 คนที่คณะแตง่ตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่แนะน าและควบคุมการท าการค้นคว้าอิสระ 
            ข้อ 52  อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
            ข้อ 53  การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษานั้น และด าเนินการดังนี้ 
            (๑)  ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
            (2)  การพ ิจารณาห ัวข ้อและเค้าโครงการค้นคว้าอ ิสระ ให ้เป ็นไปตามขั ้นตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

  (3)  หัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่จะเสนอขออนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ 
            (4)  การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ หรือสาระส าคัญของหัวข้อและเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฆะ 
นักศึกษาต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับ
อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระครั้งสุดท้าย 
            ข้อ 54  การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
            (๑)  การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมั ติหัวข้อ
และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต้องด าเนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระใหม่ 
            (2)  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบ
ห ัวข ้อและเค ้า โครงการค ้นคว ้าอ ิส ระต ่อคณ ะเพื ่อประกาศผล ถ ้าผลการสอบ  “ผ ่าน” 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ แต่ถ้าต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขแล้วเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรายงานคณะภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสอบ 
            ข้อ 55  การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดท ารายงานการค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัย 
            ข้อ 56  การสอบการค้นคว้าอิสระ 
            (๑)  นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาท าการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 
                    (๑.1)  ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
                    (๑.2)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตรงตามข้อก าหนดในหลักสูตร 
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                    (๑.3)  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ขอสอบ
การค้นคว้าอิสระได้ 
            (2)  การยื่นค าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันท าการพร้อมส าเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 5 ชุด 
เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบการค้นคว้าอิสระคณะจะประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบ
โดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน 
            (3)  การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย ซึ ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ตามที่คณะ
ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการ
สอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
            ข้อ 57  การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
            (๑)  เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังนี้ 
                    (๑.1)  “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สาระส าคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที 
                    (๑.2)  “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
การค้นคว้าอิสระให้เป็นที ่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิ สระได้อย่างสมบูรณ์ 
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระส าคัญ และ/
หรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั ้งนี ้ให้คณะกรรมการสอบ การค้นคว้าอิสระก าหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้าอิสระซึ่งต้องไม่เกิน 45 วันนับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ 
                    (๑.3)  “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้า
อิสระให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของ
การค้นคว้าอิสระที่ตนได้ท า 
                    กรณีท่ีนักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
            (2)  กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระของ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี “ผ่านโดยมี
เงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็น F นักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนการ
ค้นคว้าอิสระและจัดท าการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการท าการค้นคว้า
อิสระใหม่ทั้งหมด 
            (3)  ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 
สัปดาห์นับจากวันสอบ 
            ข้อ 58  น ักศ ึกษ าต ้องส ่งผลงานการค ้นคว ้าอ ิส ระฉบ ับสมบูรณ ์ที ่ม ีล ายม ือชื ่อ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคน จ านวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการ
ค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อตามแบบที่ก าหนดให้แก่คณะ ภายในวันอนุมัติผลประจ าภาคการศึกษา 
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ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบผลงานการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย 
            ข้อ 59  การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับผลงานการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระครบถ้วนภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
หลังจากวันสอบการค้นคว้าอิสระผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบ  และประเมินผลการค้นคว้า
อิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการท าการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด 
            ข้อ 60  ในกรณีที ่สอบการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ต่อคณะพร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระต่อคณะภายในวันอนุมัติผลประจ าภาค
การศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับ
ระยะเวลาในข้อ 59 
              ข้อ 61  ผลงานการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นผลงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
            ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลงานการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักในเรื่องนั้น ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การ
น าเนื้อหาหรือผลการศึกษาไป ใช ้เพื ่อประโยชน ์อื ่น ให ้เป ็น ไปตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่การท าการค้นคว้าอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 

หมวด 9 
   การส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

            ข้อ 62  การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามเงือ่นไขดังนี้ 
            (๑)  ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 
                    (๑.1)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ 
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
                    (๑.2)  ปริญญาโท 
                                (ก ) แผน ก แบบ ก ๑  สอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying 
Examination) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ต ีพ ิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
                                (ข) แผน ก แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที ่ก าหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือ
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เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
                                ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว 
                                (ค) แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
                    (๑.3)  ปริญญาเอก 
                                (ก ) แ บ บ  ๑   ส อ บ ผ ่า น ก า ร ส อ บ ว ัด ค ุณ ส ม บ ัต ิ ( Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
                                ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
                                (ข) แบบ ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที ่ก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่าน
การสอบว ัดค ุณสมบ ัต ิ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
                                ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
            (2)  สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 30 
            (3)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อคณะ ตามข้อ 46 หรือข้อ 58 
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            (4)  กรณีที่เรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
            (5)  ศึกษาภายในระยะเวลาศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12 
            (6)  ปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
            ข้อ 63  การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
   (๑)  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา จะต้องท าหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดยื่นต่อ
คณะภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
   การท าหนังสือตามข้อ 63(๑) วรรคหนึ่ง จะต้องกระท าทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย  
           นักศึกษาผู้ใดมิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้นๆ 
   (2)  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอ
ชื่อเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษาท าหนังสือยื่นเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และได้รับการอนุมัติ 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
            (3)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องช าระ
หนี้สินที่มีทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
            (4)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องไม่เป็นผู้ที่
อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
                         ประกาศ ณ วันที่  ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  
   
 
   
           (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข 

ตารางสรุปการปรับปรงุหลักสูตร 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.  วัตถุประสงค์
หลักสูตร 

1.2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้
มีความรู้  ความสามารถในด้านการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตาม
แนวทางที่พระราชบัญญั ติทางการ
ศึกษาได้ก าหนดไว้ 
1.2.2  เพ่ือให้ผู้รับการศึกษาเป็นผู้มี
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร น า ค ว า ม รู้   แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา 
1.2.3  เพ่ือให้ผู้รับการศึกษาเป็นผู้มี
จรรยาบรรณตามที่วิชาชีพก าหนด 
และสามารถน าไปเป็นแบบแผนในการ
ประพฤติตนกับผู้เรียน 

1.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มรีะเบียบวินัย 
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิ ช าชี พ และความ รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งการท างานร่วมกันกับผู้ เรียน
และผู้ร่วมงาน 
1.2.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได ้
1.2.4   เพ่ื อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว าม 
สามารถในการวิเคราะห์  ออกแบบ 
วางแผนและจัดการเรียนการสอน โดย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
น าไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และตอบสนองความต้องการของสังคม 
1 .2 .5   เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี ค วาม 
สามารถในการติดตามพัฒนาการของ
ศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

2. โครงสร้าง
หลักสูตร 

หนว่ยกิตรวม            34   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ        34   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา        

27   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       
                             7    หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม            34   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ        34   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา        

28   หน่วยกิต 
กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       
                             6    หน่วยกิต 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง 

53-111-101  การพัฒนาหลักสูตร 
                                   3(3-0-6) 
Curriculum Development 
ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษ ีทางด้าน
การศึกษาและการจัดท าหลักสูตร  
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลกระทบด้าน
ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ระบบการศึกษา 
ปฏิบัติการเขียนหลักสูตร  หลักการ
ประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ 

IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร    
                                   3(2-2-5) 
Curriculum Development 
ปรัชญาและทฤษ ีทางด้านการศึกษา 
การประยุกต์ ในการพัฒ นาระบบ
การศึกษา  หลักการจัดท าหลักสูตร 
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลกระทบด้าน
ศ าส น า   เศ รษ ฐกิ จ   สั งค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม  ระบบการศึกษา ปฏิบัติ 
การเขียนหลักสูตร  หลักการประเมิน
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช้ 

 53-112-101 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ          1(1-0-2) 
Preparation for Professional 
Experience 
การสังเกตการจัดการเรียนรู้  การจัด 
ท าแผนการเรียนรู้  การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
จริง  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบ  
การให้คะแนน  การตัดสินผลการเรียน  
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ 

IE3061104 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ        1(0-2-1) 
Pre-Professional Teaching 
Practice 
การจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการ
เรียนรู้  การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง           
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมอืวัดผล การตรวจข้อสอบ   
การให้คะแนน  การตัดสินผลการเรียน  
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ 

 53-111-106 กระบวนการเรียนรู้
กับความเป็นครู               3(3-0-6) 
Learning Process and Teaching 
Profession 
ท ฤษ  ี   ห ลั ก ก าร   แล ะแน วคิ ด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้           
การออกแบบการเรียนรู้   และการ
เขียนแผนการเรียนรู้   รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบเรียน
รวม  ก ารบู รณ าก า รก าร เรี ย น รู้  
หลั กการสอนที่ จ า เป็ นส าหรับครู  
ทั ก ษ ะ  วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ก หมาย
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาความรู้
ในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

IE3061105 กระบวนการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน       3(2-2-5)  
Learning Process and Classroom 
Management  
ทฤษ ี การจั ดการการเรี ยนรู้  การ
ออกแบบการเรี ยนรู้ และการเขี ยน
แผนการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การ
บริหารและ   การจัดการชั้นเรียน การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนา
ศูนย์การเรียน ในสถานศึกษา  การ
บริหารงานบริการและกิจกรรมนักเรียน  
คุณลักษณะและบทบาทของครูในการ
บริหารจัดการ การประเมินผลการบริหาร
ภายในห้องเรียน  
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 53-111-107 การจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน       3(3-0-6)  
Learning Management and 
Classroom Management  
หลักการ  แนวคิด  และทฤษ ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการเรียนรู้  การบริหาร
และการจัดการชั้นเรียน  การจัดการเรียน
การสอน  การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา  ความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล  การบริหารงานบริการและ
กิจกรรมนักเรียน  คุณลักษณะและ
บทบาทของครูในการบริหารจัดการ  การ
ประชาสัมพันธ์  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารภายในห้องเรียน
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53-111-108 การวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้                     3(3-0-6) 
Research  for  Learning  
Development 
หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวิจัย  รูปแบบ  การออกแบบ และ
กระบวนการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย
และการทดสอบสมมติฐาน  การเสนอ
โครงการเพ่ือท าวิจัย  การฝึกปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงานวิจัย  การท า
วิจัยในชั้นเรียน  การใช้และการผลิต
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา 

IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนา    
การเรียนรู้                       3(2-2-5) 
Research  for  Learning  
Development 
หลักการวิจัย  รูปแบบ  การออกแบบ 
และกระบวนการวิจัย  สถิติเพ่ือการ
วิจัยและการทดสอบสมมติฐาน  การ
เสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย การฝึก
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงานวิจัย    
การใช้ และการผลิ ต งาน วิ จั ย เพ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 

 53-111-102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  
                                   3(3-0-6) 
Educational  Innovation  and  
Information  Technology 
หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ  และ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
ก า รป ร ะ เมิ น น วั ต ก ร รม  สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่ อสาร  การเชื่ อมโยงทาง
เทคโน โลยี  ความรู้ท างภาษาและ
วัฒ น ธรรม ไท ย   แล ะความรู้ ท า ง
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพคร ู

IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา           3(3-0-6) 
Educational  Innovation  and 
Digital Literacy 
การออกแบบและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษา   การประเมินนวัตกรรม สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร     
การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 53-111-104 คุณธรรม  จริยธรรม   

และจรรยาบรรณวิชาชีพ      3(3-0-6) 
Morality, Ethics and Professional 
Ethics 
บทบาทและหน้าที่ของครู  การน า
หลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในวิชาชีพ  
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ วิ ช า ชี พ        
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู  
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด   

IE3061210 คุณธรรม  จริยธรรม   
และวิชาชีพครู               3(3-0-6) 
Morality, Ethics and Teaching 
Profession 
บทบาทและหน้ าที่ ของครู   เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ก หมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้และการ
พัฒนาความรู้ ในวิชาชีพครู การน า
หลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในวิชาชีพ  
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ  การ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู  
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด   

5.  รายวิชาที่เพ่ิม  IE3061101  ภาษาและวัฒ นธรรม
ส าหรับครู               3(3-0-6) 
Language and Culture for 
Teachers 
การสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อ
ความหมาย การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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ภาคผนวก ค 
    ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล             รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา                   ปรญิญาเอก  ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต 
      (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      พ.ศ. 2556 
    ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
      (ไฟฟ้า) 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      พ.ศ. 2548 
    ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
      (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม) 
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2544  
สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                     โทรศัพท์   02 – 655 - 3777  ต่อ 7103 
                         E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : อาจารย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

  พ.ศ. 2544 – 2548 : วิศวกร IT 
บริษัท GPV Asia (Thailand) จ ากัด 
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ผลงานทางวิชาการ        
- งานวิจัย                  รุ่งอรุณ  พรเจริญ. 2559. การพัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

อัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์. 11(ฉบับพิเศษ) (สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), สิงหาคม 2559, 33-46. 

รุ่งอรุณ  พรเจริญ. 2558. การพัฒนาชุดสื่อประสมส าหรับการสอนการสื่อสาร
ทางแสงเพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 9(2), 
กันยายน 2558, 142-150.   

Rungaroon Porncharoen. 2019. Using Graphical User Interface of 
MatLab in Teaching Telecommunication Engineering. Journal 
of Thai Interdisciplinary Research, 13(5), January 22, 44-47.   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล  วรดานันท์  เหมนิธิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต   

(หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558  

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2548 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต   
(บรรณารักษ์ศาสตร์)   
สถาบันราชภัฏธนบุร ี
พ.ศ. 2535 

สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   โทรศัพท์: 02 – 655 - 3777  ต่อ 7175 
   E-mail : woradanan.h@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 
 พ.ศ. 2540 - 2548    : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา  
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ผลงานทางวิชาการ        
- งานวิจัย                   วรดานันท์ เหมนิธิ และสิทธิกร สุมาลี. 2561. การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม  

คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรเทคนิคศึกษา    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตเทเวศร์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 29(100), ตุลาคม-
ธันวาคม, 54-62. 

วรดานันท์ เหมนิธิ ศศิธร ชูแก้ว มนตรี  บุญเรืองเศษ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์  
 และปิยนันท์ เรืองอุไร. 2560. การตรวจสอบศักยภาพของครูฝึกสอน

สายช่างอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโนโลยี
ผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) เพ่ือรองรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรต 21. การประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 25- 27 กรก าคม 2560,  

      1262-1270. 
ศศิธร ชูแก้ว สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ วรดานันท์ เหมนิธิ ศุภชัย หอวิมานพรและ 

วรินทร์ สุดคนึง. 2559. การสง่เสริมกระบวนการท างานแบบสร้างสรรค์  
ของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือในสังคมออนไลน์.            
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 24-26 สิงหาคม 2559,  
364-368. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล  สุชาดา   เกตุดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต   
   (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   พ.ศ. 2558 
    ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                              (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      พ.ศ. 2549 

      ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                              (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

      พ.ศ. 2546 

                               ปรญิญาตรี    ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
                                      (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
                                              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

   พ.ศ. 2540 
สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์  02 – 665 - 3777  ต่อ 7158 
   E-mail : suchada.k@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2541 - 2548    : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 



76 
 

ผลงานทางวิชาการ       
- งานวิจัย                 สชุาดา เกตุดี จรัญ แสนราชและทิวาพร เทศสวัสดิ์วงศ์. 2559. นวัตกรรม

โปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิ
วิทยาของนักศึกษาแพทย์. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 7(2), กรก าคม-ธันวาคม, 142-150. 

ธัญชนก เดชก าจรศักดิ์ ลลิตา มุทาพร และสุชาดา เกตุดี. 2560.           
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบัญชีของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง 
กรณีศึกษา บ้านสวนใหม่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา.การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      
ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 31 มีนาคม 
2560, 204-212. 

ศศิธร ชูแก้ว  สุชาดา เกตุด ี มนตรี บุญเรืองเศษ  ดุสิต พรประสาท         
ธีระศักดิ์ บุญรอด และวรสิทธิ์ เหลืองสด. 2557. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรูปแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตัว
ต้านทานแบบค่าคงที่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม,ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 23-25 
กรก าคม 2557, 134-139.  
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ชื่อ - นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรีพรชัย  เตชะธนเศรษฐ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy  
                                                    (Computer Science) 
   Edith Cowan University, Australia 
   ค.ศ. 2018 
 ปริญญาโท         Master of Education 
   (Information Technology in Education and Training) 
   University of Wollongong, Australia 
   ค.ศ. 2009 
    ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
                                              (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      พ.ศ. 2546 

      ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
                                              (วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์) 
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

      พ.ศ. 2538 

สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   โทรศัพท์  02 – 665 - 3777  ต่อ 7158 
   E-mail : pornchai.t@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2540 - 2548    : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
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ผลงานทางวิชาการ        
- งานวิจัย                  ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ อรวรรณ เชื้อเมืองพาน และ พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ 

2561. โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ    
ผลการประเมินความยั่งยืน ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน      
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.             
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 38(5), 30 ตุลาคม, 99-118.  

Taechatanasat, P., & Armstrong, L. 2014. Decision support  
 system data for farmer decision making. Proceedings of 

Asian Federation for Information Technology in 
Agriculture, Australia, 29 September – 2 October 2014, 
472-486. 

Nilsook, P., Armstrong, L., Taechatanasat, P., & Ranjeet, T. 2014. 
Web-based training in e-Agriculture for Agricultural 
College. Proceedings of Asian Federation for Information 
Technology in Agriculture, Australia, 29 September – 2 
October 2014, 360-370. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล            พนา ดุสิตากร 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา                ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   พ.ศ. 2556 
 ปริญญาโท  ครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
   (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   พ.ศ. 2546 
              ปริญญาตรี   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
          สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  พ.ศ. 2540 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
             โทรศัพท์   02-836-3000 ต่อ 4150 
     E-mail :  pana.d@rmutp.ac.th   

ต าแหน่งปัจจุบัน             ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
ประวัติการท างาน  พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  พ.ศ. 2540 – 2548 อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชงคล  
ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย                 พนา ดุสิตากร และกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. 2557. การพัฒนารูปแบบการ

ฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพส าหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม. 
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 26(90), มกราคม-มีนาคม,  

  65-71. 
 ชวลิต ศรีธรราษ ร์, พนา ดุสิตากร และนัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. 2558.     
   การวิเคราะห์ระบบก าลังไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ความคุมการไหล 
 ก าลังไฟฟ้าแบบรวม. การประชุมวิชาการเครือวิศวกรรมไฟฟ้า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, ชลบุรี, 27-29 

พฤษภาคม 2558, 714-717. 
 พนา ดุสิตากร, อดิศักดิ์ วิริยกรรม และพูนศรี วรรณการ. 2560.

เครื่องบันทึกค่าก าลังไฟฟ้าแอกตีฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผล. การประชุมวิชาการเครือวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, ภูเก็ต, 2-4  
พฤษภาคม 2560, 823-826. 
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ภาคผนวก ง 
    ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 

ชื่อ-นามสกุล  สุนารี   จุลพันธ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2549 

การฝึกอบรม  -  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มีนาคม 2562 

- โครงการอบรมการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี, มิถุนายน 2562  

- โครงการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มิถุนายน 2561 

- โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลยุคดิจิทัล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 23-24 พฤษภาคม 2561 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานานาชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มิถุนายน 2560  

- โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ธันวาคม 2560 

- โครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิงหาคม 2558 

สังกัดหน่วยงาน  หมวดวิชาเทคนิคศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศพัท์  02-665-3777  ต่อ  7103 

   E-mail : sunaree.c@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยคณบดี  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าหมวดวิชาเทคนิคศึกษา 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานทางวิชาการ สุนารี  จุลพันธ์ และวารินี  วรีะสินธุ์. การใช้เวลาว่างกับรูปแบบการเรียนรู้ 
                                     ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

                                      มงคลพระนคร, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
                                      (Proceeding) ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562, 30 มีนาคม, 274-285. 

-งานวิจัย 
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ผลงานทางวิชาการ สุนารี  จุลพันธ์. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 
1 มกราคม-มิถุนายน 2561, หน้า 1-10. 

สุนารี  จุลพันธ์. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ครั้งที่ 10 
ประจ าปี 2561, กุมภาพพันธ์, 543-550. 

วุฒิชัย เหมาะใจ, สุนารี จุลพันธ์, สุวัฒน ์วิบูลย์ศิริรัตน์, ภูเบท อินทขันตี.  
 การศึกษาตลาดแรงงานกับการก้าวหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  
 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร, การประชุมวิชาการ

ระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี  
พ.ศ.2560, ปทุมธานี. 5 เมษายน 2560, 743-761. 

   Peerawanichkul, U., Julapan, S. and Porncharoen, R. 2017. 
 Employers’ Satisfaction towards Industrial Education 

Graduates in Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon. Proceeding of the International Symposium on 
Teaching, Education, and Learning, Hiroshima, Japan, July 
4-6, 2017, 145-151. 

   Julapan, S., Peerawanichkul, U., and Porncharoen, R. 2017.  
 The Employment Industrial Education Graduated from 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in 
Academic Year 2015. Proceedings of the International 
Symposium on Education and Psychology - Fall Session 
(ISEP-Fall 2017)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล ขนิษฐา  ดีสุบิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต   
  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  พ.ศ. 2559 
 ปริญญาโท ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต 
  (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  พ.ศ. 2550 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
  (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร)  

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  พ.ศ. 2539 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 โทรศัพท์   02 – 665 - 3777  ต่อ 7158 
 E-mail :  kanittha.d@rmutp.ac.th  
ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2541 - 2548    : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ผลงานทางวิชาการ      
- งานวิจัย                   ขนิษฐา ดีสุบิน. 2561. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.           
(26-27 มีนาคม 2561). 72-77. 

กกุพชัย ทวีสัตย์  ชิษณุพงศ์ ใจเย็น และ ขนิษฐา ดีสุบิน. 2561. 
เฮลิคอปเตอร์ 4 ใบพัดกู้ภัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ          
การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  

 (26-27 มีนาคม 2561). 553-567. 
ขนิษฐา ดีสุบิน. 2560. การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ ความถนัด   

ทางการเรียนตามทฤษ ี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้. 
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  3(1). 
(มกราคม-มิถุนายน). 45-88. 
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  (ภาษาศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พ.ศ. 2533 
 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต  
  (ภาษาอังกฤษ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2528 

สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การฝึกอบรม  1. Certificate in ELT, School of Education, University of Leeds,  

England 1995 
                               2. Diploma in Applied Linguistics, RELC, Singapore 1992      
ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2554 คณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2550 รองผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2542  หัวหน้าส านักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตโชติเวช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2541  อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาเขตโชติเวช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ      
- งานวิจัย                   อรุณี อรุณเรือง. 2560. กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9,  ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี. 8-9 สิงหาคม 2560.  
37-45 
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์) 
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  พ.ศ. 2539 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ต าแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2540 – 2548  อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย 
 

รุ่งอรุณ  พรเจริญ และ อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล. 2559. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะส าหรับปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8, 
กรุงเทพมหานคร, 24-26 สิงหาคม 2559, 715-721. 

Peerawanichkul, U. , Julapan, S.  and Porncharoen, R.  2017. 
Employers’  Satisfaction towards Industrial Education 
Graduates in Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon.  Proceeding of the International Symposium on 
Teaching, Education, and Learning, Hiroshima, Japan, 4-6 July 
2017, 145-151. 
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ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประวัติการท างาน พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2552  :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พระนคร ออโต้แอร์ 
ต าแหน่ง ที่ปรึกษา 
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2548  :  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2540 - พ.ศ.2542  :  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
ต าแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
พ.ศ.2539  :  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
ต าแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2539  :  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
ต าแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 

ผลงานทางวิชาการ 

- งานวิจัย 
 
 
 
 
 

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล  กิตติพงษ์ สุวีโร และปราโมทย์ วีรานุกูล. 2562.  
การพัฒนาเปลือกอาคารผสมเส้นใยมะพร้าว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์  
ราชมงคลธัญบุรี. 17(2), 24 ธันวาคม, 25-35.  
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53-64. 
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สุวีโร. 2560. แผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปน้ าหนักเบาจากเศษโฟมบรรจุภัณฑ์. 
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2),  
26 ธันวาคม, 67-82. 

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และอารัญ วรรณะอานนท์. 
2559. การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาตัว
ขวดบางส าหรับกระบวนการขึ้นรูปขวดแบบ Blow and Blow. วารสารพัฒนา
เทคนิคศึกษา. 29(100), ตุลาคม-ธันวาคม, 80-85. 
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ภาคผนวก จ 
    คณะกรรมการจดัท าหลักสูตร 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 

กรรมการที่ปรึกษา 
1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร 
3.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ 
4.  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา  เกตุด ี
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. คุณกรรณิการ์  บารมี ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ 

  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2.  คุณพรทิพย์ หวานชะเอม     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
3.  คุณพิชญากร สีดี      นักวิชาการ  

        ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
         ตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการด าเนินงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ    เจนจิตศิริ      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ์  กรรมการ 
4. นายกิตติพันธ์   บุญโตสิตระกูล                                    กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วุฒิชัย   เหมาะใจ                                       กรรมการ 
6. ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ   กรรมการ 
7. ดร.ขนิษฐา  ดีสุบิน   กรรมการ 
8. นายสุวัฒน์   วิบูลศิริรัตน์   กรรมการ 
9. นางสุนารี   จุลพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางจรรยา   รัศมีโรจน์                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครตูามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน 52 แห่ง 53 หลักสูตร 

 
เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต 
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีแต่ละสถาบันก าหนด  
3. ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการด าเนินการทดสอบ

เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

ที ่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับอนุญาต 

(คน) 
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

90 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

180 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

180 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

180 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  
สาขาวชิาชีพคร ู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

180 



ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 
 

ที ่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับอนุญาต 

(คน) 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

11 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

150 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

120 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

120 

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

180 

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒๐ 

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 
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ที ่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับอนุญาต 

(คน) 
20 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี 

อีสเทิร์น  
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  
จังหวัดอุบลราชธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562) 

120 

21 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

180 

22 มหาวิทยาลัยตาปี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตาปี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

60 

23 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี 
กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

120 

24 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

150 

25 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

120 

26 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

60 

27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๖๐ 

28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จังหวัดปัตตานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

150 

29 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

180 

30 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

120 



ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 
 

ที ่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับอนุญาต 

(คน) 
31 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

150 

32 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

33 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

120 

34 วิทยาลัยเชียงราย 
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

180 

35 วิทยาลัยนครราชสีมา 
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลยันครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

120 

36 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ 
เซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก) 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๒๐ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๖๐ 

37 วิทยาลัยสันตพล 
(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสันตพล 
จังหวัดอุดรธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

38 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(จัดการเรียนการสอนที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

60 

39 สถาบันอาศรมศิลป์ 
(จัดการเรียนการสอนที่สถาบันอาศรมศิลป์ 
กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

90 

40 มหาวิทยาลัยนครพนม 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
นครพนม จังหวัดนครพนม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

180 

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 



ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 
 

ที ่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 
ที่ได้รับอนุญาต 

(คน) 
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

180 

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จังหวัดเลย) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

150 

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

90 

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
(สาขาวิชาชีพครู)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร)์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

180 

48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

90 

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

180 

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

180 

52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

180 
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