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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 มุ่ ง เน้ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับวิชาชีพของตน เพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืน เพื่อเป็นการ
พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีก ารยกระดับ
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข

สำรบัญ

คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หน้ำ
ก
ข
1
5
6
21
28
29
30
33

35
65
71
82

1

รายละเอียดของหลักสูตร
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

25491941109742
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program of Teaching Profession
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
Grad.Dip. (Teaching Profession)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
34 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว

มคอ.2
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวั ย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ทั้งของภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ที่ เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
1 นางรุ่งอรุณ พรเจริญ
ผศ.
ปร.ด.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.ม.

2 นางสาววรดานันท์ เหมนิธิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3 นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา
ไฟฟ้า

ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
อาจารย์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
ผศ.
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันราชภัฏธนบุร,ี 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2558
วท.ม. วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คอมพิวเตอร์
2549
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คอมพิวเตอร์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ค.อ.บ. วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อิเล็กทรอนิกส์และ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
คอมพิวเตอร์
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
จากสถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
ที่ เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
พ.ศ. ....
4 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย
ผศ.
Ph.D. Computer Science Edith Cowan University,
เตชะธนเศรษฐ์
Australia, 2018
x-xxxx-xxxxx-xx-x
M.Ed. Information
University of Wollongong,
Technology in
Australia, 2009
Education and
Training
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี 2546
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
คอมพิวเตอร์
ผศ.
ปร.ด.
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
5 นายพนา ดุสิตากร
x-xxxx -xxxxx-xx-x
เทคนิคศึกษา เกล้าพระนครเหนือ, 2556
ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปฏิรูป การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับวิชาชีพของตน เพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืน ซึ่งเศรษฐกิจ
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ความรู้ (Knowledge based Economy) ดังนั้นการศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ดังแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และนโยบายของรัฐบาลที่จะนาประเทศสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากผลิตสินค้าไปเน้นภาคบริการมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้เพื่อเป็นการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมี
การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีแนวทางการพัฒนาที่เน้นครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่
สอน รวมทั้งมีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดคนเก่ง มีจิตวิญญาณ
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ความเป็ น ครู โ ดยเน้ น ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู
จึงมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ใน
ด้านวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การใช้ภาษา ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายทาให้
เกิดการเชื่อมโยงความรู้ และการเลียนแบบ และเกิดเป็นสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่อาศัย
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนและใช้ความรู้เป็นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มุ่งเน้นให้ผลิตความเป็นครูมืออาชีพที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ วางตนได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
การปฏิ บั ติ ต ามภาระงานที่ ก าหนด มุ่ ง ให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมในรู ป แบบที่
หลากหลาย จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้วิชาชีพ
ครูเป็นวิชาชีพควบคุม โดยมีคุรุสภาเป็นผู้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึง
เป็นสถาบันการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของครูที่สนองความต้องการของ
สังคมในภาพรวม สามารถสร้างสรรค์ฟื้นฟู และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้นาทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในวิชาชีพครู
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและควา มเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง
ความต้องการด้านการพัฒนากาลังคนเพื่อประกอบวิชาชีพครู
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความรู้อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง มีทั กษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ได้
จริง เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อดิจิทัลหลายรูปแบบต่อไป
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิดชอบหลั กสู ตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้ ส อนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะและคุณภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.2 เพื่อผลิต ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ และความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน
1.2.3 เพื่อผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหา แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตามในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.2.4 เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ
วางแผนและจัดการเรียนการสอน โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนาไปพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและตอบสนองความต้องการของสังคม
1.2.5 เพื่อ ผลิ ต ครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาที่ มีค วามสามารถในการติ ดตามพัฒ นา
การของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.และ
คุรุสภากาหนด

กลยุทธ์

 พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พื้นฐานจากแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 แผนปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการศึกษา

กลยุทธ์

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต
 แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก
 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  สนับสนุนบุคลากรด้าน
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการให้
การเรียนการสอนให้
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
มีประสบการณ์จากการนา
ทางานบริการวิชาการแก่  ผลการประเมิน
ความรู้ทางวิชาการ
องค์กรภายนอก
ประสิทธิภาพของการ
มาปฏิบัติงานจริง
 พัฒนาทักษะการจัดการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ของบุคลากรด้าน  ความพึงพอใจของ
การเรียนการสอนให้มี
ผู้เรียนต่อกระบวน
นวัตกรรมการจัดการ
การจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนพฤษภาคม - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.พ. รับรอง
(2) เป็นไปตามข้อกาหนดของคุรุสภา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคสมทบ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
180
180
180
180
ชั้นปีที่ 2
180
180
180
รวม
180
360
360
360
คาดว่าจะจบการศึกษา
180
180
180
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ
2563
2564

รายละเอียดรายรับ
2562
2565
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
5,400,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
0
0
0
0
รวมรายรับ
5,400,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
2565
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
0
0
0
0
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
1,372,500 1,777,500 1,777,500 1,777,500
3. ทุนการศึกษา
0
0
0
0
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
1,080,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
รวม (ก)
2,452,500 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
จานวนนักศึกษา
180
360
360
360

2566
180
180
360
180

2566
6,300,000
0
6,300,000

2566
0
1,777,500
0
1,260,000
3,037,500
3,037,500
360
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถเทียบโอนได้
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด ดังนี้
1. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
34 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
28 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X X X X X XX

เช่น LA2011101
รหัสคณะ
ระดับการศึกษา
รหัสสาขาวิชา

กลุ่มวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิช าในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ค วรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา/แขนงวิช า
หลักสูตร
ระดับการศึกษา
คณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึก ษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัต ิ
ชั่วโมงทฤษ ี
หน่วยกิต

ST2012201 BA2013204 EN2052207
IE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education)
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
03 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
05 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
06 สาขาวิชาชีพครู
1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 28 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE3061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
(Philosophy of Education, Language and Culture)
IE3061102 จิตวิทยาสาหรับครู
(Psychology for Teachers)
IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(Pre-Professional Teching Practice)
IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
(Learning Process and Classroom Management )
IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
(Educational Innovation and Digital Technology)
IE3061208 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Measurement and Evaluation)
IE3061209 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
IE3061210 คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพครู
(Morality, Ethics and Teaching Profession)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ก.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
IE3062101
IE3062202

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Teaching Professional Experience 1)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Teaching Professional Experience 2)

หน่วยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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3.1.4

แสดงแผนการศึกษา

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

IE3061101
IE3061102
IE3061103
IE3061104

ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ
วัฒนธรรม
จิตวิทยาสาหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
1

3
3
1

0
0
0

6
6
2

10

10

0

20

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
12

0
9

40
40

0
18

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 10

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

IE3061105
IE3061106
IE3061107
IE3062101

กระบวนการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 49

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

IE3061208 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
IE3061209 การประกันคุณภาพการศึกษา
IE3061210 คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
ครู
IE3062202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
12

0
9

40
40

0
18

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 49

11
3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
1

2

รายละเอียด
สามารถวิเคราะห์การศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร จัดทาแผนการเรียนรู้และ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรี ยน
ให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียน โดยการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง
สามารถวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
ก.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
IE3061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Philosophy of Education, Language and Culture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ปรัชญาและทฤษ ีทางด้านการศึกษา การประยุกต์ในการพัฒนาระบบการศึกษา
ผลกระทบด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบการศึกษาและอาชีพครูในสังคมโลก
การสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Educational philosophies and theories; application of educational
system development; impact of religion, economy, society and culture; world
educational systems and teaching profession; 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
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IE3061102

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษ ี พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การนาจิตวิทยามา
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Fundamental theories of fundamental psychology; human
development psychology; learning psychology; educational psychology; psychology
of guidance and counseling; application of psychology to advise and enhance
students’ learning with full potential
IE3061103

การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การ แนวคิ ด การจั ด ท าหลั ก สู ต ร กลวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
การพัฒ นาที่ยั่ งยื น ผลกระทบด้ านศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ระบบการศึ กษา
ปฏิบัติการเขียนหลักสูตร หลักการประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
Principles, concepts 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(1-0-2)
Pre-Professional Teching Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้ การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ การทดลองสอนใน
สถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จ ริ ง การออกแบบทดสอบ ข้ อ สอบหรื อ เครื่ อ งมื อ วั ด ผล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Observations of 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
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IE3061105

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Learning Process and Classroom Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :หลักการ แนวคิด และทฤษ ีเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
การเขียนแผนการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหารและ
การจั ดการชั้ นเรี ยน การบู รณาการการเรี ยนรู้ แบบเรี ยนรวม การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้
การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การบริหารงานบริการและกิจกรรมนักเรียน คุณลักษณะและ
บทบาทของครูในการบริหารจัดการ การประเมินผลการบริหารภายในห้องเรียน
Principles, concepts and 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
IE3061106

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(3-0-6)
Research for Learning Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การ แนวคิด แนวปฏิ บัติ เกี่ย วกั บการวิจั ย รูป แบบ การออกแบบ และ
กระบวนการวิจั ย สถิติ เพื่อการวิ จัยและการทดสอบสมมติ ฐ าน การเสนอโครงการเพื่อท าวิจั ย
การฝึกปฏิบัติและการนาเสนอผลงานวิจัย การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา
Principles, concepts, guidelines, formats, design and process 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 : หลักการ แนวคิด การออกแบบ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Principles, concepts, design and application of educational innovation
and digital technology; evaluation of innovation, media and digital technology for
learning; knowledge about digital technology for communication; digital technology
linkage
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IE3061208

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Measurement and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมิน
แบบย่อยและการประเมินแบบรวม
Principles, concepts and practices of 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
IE3061209

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
Principles, concepts and guidelines for educational quality assurance;
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
การจัดการความรู้และการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่ อง การนาหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ใน
วิช าชี พ ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต ต่อ วิช าชี พ การปฏิ บัติ ตนเป็ นแบบอย่ างที่ดี ของครู คุ ณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
Roles and responsibilities of teachers; teaching profession standards;
law relating to teaching profession; knowledge management and continuously
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
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2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
IE3062101

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3(0-40-0)
Teaching Professional Experience 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาโดยมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร จัดทาแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและเตรียมงานด้านวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งพัฒนาโครงการ
ทางวิ ช าการ และพั ฒ นาตนเองตามแนวทางที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาก าหนดและสั ม มนา
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; selfdevelopment according to Education Act regulated as well as seminar arrangement
to solve problems
IE3062202

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3(0-40-0)
Teaching Professional Experience 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE3062101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ปฏิ บั ติ ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ฝึ ก ทั ก ษะ กระบว นการสอน เทคนิ ค ใน
การถ่ายทอดในรูป แบบของนั กเรียนเป็นสาคัญ 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

16
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจาตัว
ประชาชน
1 นางรุ่งอรุณ
พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2 นางสาววรดานันท์
เหมนิธิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผศ.

อาจารย์

3 นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

4 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย
เตชะธนเศรษฐ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
6
6
6
6
6

ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2555
ค.อ.ม. ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548
ค.อ.บ. วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
อิเล็กทรอนิกส์2544
โทรคมนาคม
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6
2558
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2535
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
6
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2558
วท.ม. วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คอมพิวเตอร์
2549
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
คอมพิวเตอร์
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
และคอมพิวเตอร์
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540
Ph.D. Computer Science Edith Cowan University, 6
Australia, 2018
M.Ed. Information
University of
Technology in
Wollongong, Australia,
Edcuation and
2009
Training
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2546
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ราชมงคล, 2538

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
เลขประจาตัว
คุณวุฒิ
วิชาการ
ประชาชน
ผศ.
ปร.ด.
5 นายพนา ดุสิตากร
x-xxxx -xxxxx-xx-x
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก
จากสถาบันการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 6
6
6
6
6
เทคนิคศึกษา
จอมเกล้าพระนครเหนือ,
2556
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
, 2546
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2540

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 นางสุนารี จุลพันธ์ อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2549

6

6

6

6

6

2 นายอานาจ
เจนจิตศิริ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526

6

6

6

6

6

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547

6

6

6

6

6

ผศ.

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

3 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย อาจารย์
เหมาะใจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด.

วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

ค.อ.ม. เครื่องกล

อส.บ.

เทคโนโลยี
เครื่องต้นกาลัง
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ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

4 นางสาวอัมภาภรณ์ อาจารย์
พีรวณิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5 นายกิตติพันธ์
บุญโตสิตระกูล

สาขาวิชา/วิชาเอก

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,
2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2540
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2537

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.3 อาจารย์นิเทศก์
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก
จากสถาบันการศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
1 นางสาวผกามาศ
อาจารย์ ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ชูสิทธิ์
2554
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2542
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537
2 นายปราโมทย์
ผศ.
ปร.ด. การบริหารอาชีวศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
วีรานุกูล
ลาดกระบัง, 2555
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2540
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2526
3 นายภควัต
อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เกอะประสิทธิ์
เหนือ, 2553
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2549
4 นายอดิศร
อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
จรัลวรกูลวงศ์
2553
X-XXXX-XXXXX-XX-X
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547

ที่

5

นายอนุชา ไชยชาญ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2556
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/วิชาเอก
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
6 นางสาวภาวนา ชูศิริ อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ที่

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
7 นางสาววารินี วีระสินธุ์ อาจารย์ ค.อ.ม. ไฟฟ้า
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
8 นายมนตรี บุญเรืองเศษ อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า(คอมพิวเตอร์)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

9

นายภูเบท อินทขันตี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

10 นายนิธพิ ัฒน์ อิ๋วสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ผศ.

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

จากสถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
2536
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกสอน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อฝึกให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาสาหรับใช้กับสภาพการทางานจริง โดยหลักสูตร
ได้จัดให้ศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกสอน
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษ ีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพครูได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 1 และ 2 จัดเต็มเวลาจันทร์-ศุกร์ ในภาคเรียนที่ 2 และ
ภาคเรียนที่ 3 ของหลักสูตร
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. คุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และต่อสังคม
2. ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
ส่งเสริมแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวิตกระตุ้นให้
นักศึกษามีจิตสานึกสาธารณะ โดยการสอดแทรก
แนวคิดต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน ยกตัวอย่าง
ทั้งที่ดีและไม่ดีให้นักศึกษาได้เห็นทั้งสองแง่มุม
3. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
ทั้งภาคทฤษ ีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษ ีและปฏิบัติ มี
มาตรฐานสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
อย่างเหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพของตน นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
4. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
พัฒนาศักยภาพ
สังคมและประเทศชาติ
7. สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้น
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
8. มีความสามารถในการใช้
มี ร ะบบเพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่
ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคในการ
นั ก ศึ ก ษา หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ติดต่อได้เป็นอย่างดีและ มีความสามารถและ แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ
ทักษะในสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นอย่างดี
และการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในสาขาวิชาที่
ตัวเองเลือก
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้ อื่นในสั งคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(1) ปฏิบัติตามก หมาย ก ระเบียบ ข้อบังคับและก เกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่อ เป็น การปลูก ฝัง ให้นัก ศึก ษามีร ะเบีย บวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้น เรีย นให้ต รงเวลา ตลอดจนแต่ง กายให้เ หมาะสม นัก ศึก ษาต้องมีความรับผิดชอบ โดย
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์และ
ต้ องไม่ ทุ จริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ านของผู้ อื่ น เป็ นต้ น นอกจากนี้ อาจารย์ ผู้ ส อนทุ กคนต้ อ ง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลา
ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาชีพ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษ ี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
- การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
ตกผลึกแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
ใช้เทคนิ ค วิธีการจั ดการเรียนรู้และสื่ อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่ าง
หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณา
การความรู้ข้ามศาสตร์ และนามาประยุกต็ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
- ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคน เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสาน
กับ ผู้อื่น ข้า มหลัก สูต รหรือ ต้อ งค้น คว้า ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์บุค คลอื่น หรือ ผู้มีป ระสบการณ์
เพื่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนรู้
สร้างสรรค์ และสื่อสาร
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เ สมือ นจริ ง และน าเสนอการแก้ป ัญ หาที ่เ หมาะสม เรีย นรู ้เ ทคนิค การประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
- ประเมิน จากเทคนิค การน าเสนอโดยใช้ท ฤษ ีก ารเลือ กใช้เ ครื ่อ งมือ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้างโดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่ งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้
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) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ
นาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ห ลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร

(4) สามารถ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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IE3061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ
วัฒนธรรม
IE3061102 จิตวิทยาสาหรับครู
IE3061103 การพัฒนาหลักสูตร
IE3061104 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
IE3061105 กระบวนการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
IE3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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IE3061209

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และ
วิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2.3 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
2.4 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะน าทางแนวการเป็ นครู ให้กับ อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสายวิชาการศึกษา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ก าหนดการก ากั บคุ ณภาพการศึ กษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้อง
กับก กระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการ
บริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริห าร
หลักสู ตรในระดับคณะ โดยในระดับ หลักสู ตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิน ผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
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
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญกับ การรั บ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมใน
การเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน และมีกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เ กิด
ขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกาหนดระบบกลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า
มามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต รเพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย และบริ บ ทที่เ ปลี่ ย นแปลงของสั งคม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
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หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่
มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
X
X
X
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
X
X
X
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทผี่ ่านมา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. คณาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
X
X
X
X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนั กศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสู ตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ สาเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

36

37

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เ ห็น สมควรปรับ ปรุงหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ การจัดการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษาให้
เป็น ไปอย่า งมีคุณ ภาพได้ม าตรฐาน สอดคล้อ งกับ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ในการประชุม ครั้ง ที่
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) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕49
(๒) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕6
(3) ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕5๘
(4) ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕59
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลั กสู ตรสาขาวิ ช าต่าง ๆ ในระดั บบัณ ฑิต ศึ กษาที่ส ภา
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มหาวิทยาลั ย ให้ความเห็นชอบ
“นั ก ศึก ษา”หมายความว่า ผู้ ที่เข้ ารับ การศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลั ย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร หรือ
อาจารย์ ป ระจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคาแนะนาของคณะ เพื่อบริหาร
และจัดการศึกษาในหลักสูตร
“อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่ า ผู้ ที่มีคุ ณสมบัติและได้รั บการแต่ งตั้ง ให้ มี
ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัด การเรียนในแต่ล ะภาคการศึ กษาของแต่
ละหลั กสู ตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัด
แผนการเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ปีการศึกษาให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ 7 ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการกากับ ดูแลคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ คณะใดหรือ
สาขาวิช าใดมีหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
(2) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน
ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(2.1) ภาคการศึกษาที่ห นึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เ ดือ นมิถุน ายนเป็น ต้น ไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2.2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้น
ไปเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
ก าหนดวัน เปิด ภาคการศึก ษาให้เ ป็น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย และ
มหาวิทยาลัย อาจเปิด ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
ใช้เวลาศึกษา ๘ สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 8 รูปแบบการจัดการศึกษา
(๑) การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
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(2) การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอก
เวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
(3) การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ หรือรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง หรือแบบผสมผสาน ดังนี้
(3.1) การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะช่วงของภาค
การศึกษาหรือจัดเฉพาะภาคฤดูร้อน
(3.2) การศึ ก ษาแบบนานาชาติ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาโดยความร่ ว มมื อ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การจัด การศึก ษาแต่ล ะรูป แบบให้พิจ ารณาตามความเหมาะสมกับ แต่ล ะหลัก สูต ร
ทั้งนี้ ต้องจัดการศึกษาให้ได้เนื้อหาโดยรวมที่มีน้าหนักสมดุลกับโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตร โดยคิดเทียบเคียงน้าหนักหน่วยกิต ตามข้อ 9
ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิช าภาคทฤษฎีที่ใ ช้เ วลาบรรยายหรือ อภิป รายปัญ หาไม่น้อ ยกว่า ๑๕ ชั่ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(4) การทาโครงงานหรือ กิจ กรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย ที่ใ ช้เ วลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(5) วิทยานิพนธ์ห รือการค้นคว้าอิส ระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) หลั กสู ตรประกาศนี ย บัตรบั ณฑิ ต เป็ นหลั กสู ตรการศึ กษาที่ พั ฒ นานั กวิช าการและ
นักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(2) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสู ตรการศึกษาที่พัฒ นานักวิช าการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ค วามสามารถระดับ สูง ในสาขาวิช าต่า ง ๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อ ให้ส ามารถบุก เบิก
แสวงหาความรู้ใ หม่ไ ด้ อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้ มี ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
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(3) หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั ้น สูง เป็น หลัก สูต รการศึก ษาที ่พ ัฒ นา
นัก วิช าการและนัก วิช าชีพ ให้มีค วามช านาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อ ให้ม ีค วามรู้เ ชี่ย วชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(4) หลั กสู ตรปริญ ญาเอก เป็น หลัก สูต รการศึก ษาที่พัฒ นานัก วิช าการและนัก วิช าชีพ
ที่มี ความรู้ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้ สามารถบุก เบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่ อสรรค์สร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่ว ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
(2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(ก) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(ข) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ว ย
กิต และศึกษางานรายวิชาในหลักสูตรอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2.2) แผน ข เป็น แผนการศึก ษาที ่เ น้น ศึก ษางานรายวิช า โดยไม่ต ้อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หากหลัก สูต รใดที่จัด การเรีย นการสอนแผน ก ไม่จาเป็น ต้อ งจัด การเรีย นการ
สอน แผน ข แต่หากหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแผน ข จะต้องจัดการเรียนการเรียนการสอน
แผน ก ด้วย
(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
(4) หลัก สูต รปริญ ญาเอก แบ่ง การศึก ษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้น การวิจ ัย เพื ่อ พัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
(4.1) แบบ ๑ เป็น แผนการศึก ษาที่เ น้น การวิจัย โดยมีก ารทาวิท ยานิพ นธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
(ก) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
(ข) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
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(4.2) แบบ ๒ เป็น แผนการศึก ษาที ่เ น้น การวิจัย โดยมีก ารท าวิท ยานิพ นธ์ที ่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(ข) แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(3) หลักสู ตรปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
(4) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นั บจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 16(3) (3.1) และข้อ 16(3) (3.2)
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญ ญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง ผู้เ ข้า ศึก ษาต้อ งสาเร็จ การศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(3.1) สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรื อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
(3.2) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3.3) ไม่เ คยพ้น สภาพจากการเป็น นัก ศึก ษา เนื่อ งจากการสอบวัด คุณ สมบัติ
ไม่ผ่ านตามข้อ 31 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 14 การรับเข้าศึกษา
(๑) วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ในกรณีที่ผู้ส มัค รกาลัง รอผลการศึก ษาระดับ ปริญ ญาขั้น ใดขั้น หนึ่ง อยู่ การรั บ เข้า
ศึก ษาจะมีผ ลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลั กฐานว่าส าเร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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(3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร และปฏิบัติ
ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
(4) มหาวิท ยาลัย อาจพิจ ารณาอนุม ัต ิใ ห้ร ับ บุค คลภายนอกที ่ไ ม่ใ ช่น ัก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้า เป็น นัก ศึก ษาพิเ ศษตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร แต่
บุ คคลนั้ น ต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามข้อ 13
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ที่ได้รับ การคัด เลือ ก จะมีส ภาพเป็นนักศึก ษาต่อเมื่อ ได้ขึ้นทะเบีย นเป็นนัก ศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(2) การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง โดยน าหลั ก ฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กที ่ไ ม่อ าจมาขึ ้น ทะเบีย น ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่
มหาวิทยาลัย กาหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในวัน ที่กาหนดให้ม ารายงานตัว และเมื่อ ได้รับ อนุมัติแ ล้ว ต้อ งมา
รายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มารายงานตัว
(4) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกัน
ไม่ได้
(5) นักศึกษาต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้ โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 16 ประเภทนักศึกษา การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภท ดังนี้
(๑.1) นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(๑)
(๑.2) นักศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(2)
(๑.3) นักศึกษาภาคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบในข้อ 8(3)
(2) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
(2.1) ในกรณีที่มีเ หตุผ ลและความจาเป็น อย่า งยิ่ง มหาวิท ยาลัย อาจอนุมัติใ ห้
นัก ศึก ษาภาคปกติเ ปลี ่ย นประเภทเป็น นัก ศึก ษาภาคสมทบหรือ นัก ศึก ษาภาคพิเ ศษได้ ทั้ง นี้
นัก ศึก ษาต้อ งปฏิบ ัต ิต ามข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ และประกาศของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งช าระค่ าจั ด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ส าหรับ นัก ศึก ษาภาคพิเ ศษหรือ ภาคสมทบตาม
จานวนที่มหาวิทยาลั ย กาหนดไว้นั บ ตั้ งแต่ภ าคการศึก ษาที่ เปลี่ยนประเภท
(2.2) นัก ศึก ษาภาคสมทบหรือ นัก ศึก ษาภาคพิเ ศษจะเปลี ่ย นประเภทเป็น
นักศึกษาภาคปกติไม่ได้
(2.3) นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้
(3) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
(3.1) นัก ศึก ษาสามัญ หมายถึง ผู ้ที่ม หาวิท ยาลัย รับ เข้า เป็น นัก ศึก ษาโดย
สมบู ร ณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
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(3.2) นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด เนื่องจากคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาบางประการไม่ครบ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 มิให้มีนักศึกษาทดลองเรียน
นัก ศึก ษาทดลองเรีย นที ่เ ข้า ศึก ษาในภาคการศึก ษาแรกและลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาในระดับ บั ณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด และสอบได้ค ะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากวา 3.00 ให้
เปลี ่ย นสภาพเป็น นั กศึกษาสามัญได้เมื่อ สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้ พ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3.3) นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและ/หรือทาการ
วิจัย โดยไม่ขอรับ ปริญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
พิเศษได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้เข้า
ศึก ษาและ/หรือ ท าการวิจ ัย ได้ โดยต้ อ งช าระเงิ น ตามระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ ประจ า หมายถึ ง บุ คคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
ส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บเข้ าใหม่ ตั้ งแต่ เ กณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที ่ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
(2) อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตร หมายถึง อาจารย์ป ระจาที่มีคุณวุฒ ิต รงหรือ สัมพัน ธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลัก สูต รได้ใ นเวลาเดีย วกัน แต่ต้อ งเป็น หลัก สูต รที่อ าจารย์ผู้นั้น มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒ นาหลักสูต รและการเรีย นการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม คุณภาพ การ
ติดตามและประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รเกิน กว่า ๑ หลัก สูต ร
ในเวลาเดีย วกัน ไม่ไ ด้ ยกเว้น พหุว ิท ยาการ หรือ สหวิท ยาการ ให้เ ป็น อาจารย์ผู ้ร ับ ผิด ชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
(4) อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
(5) อาจารย์ที ่ป รึก ษา หมายถึง อาจารย์ป ระจ าที ่ค ณะแต่ง ตั ้ง เพื ่อ ท าหน้า ที ่ใ ห้
คาปรึ กษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
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(6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(6.1) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลั ก หรือ การค้น คว้า อิส ระหลัก หมายถึง
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ห รือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย
(6.2) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว มหรือ การค้น คว้า อิส ระร่ว ม หมายถึง
อาจารย์ป ระจ าหรือ อาจารย์พ ิเ ศษ ที ่ค ณะแต่ง ตั ้ง เพื ่อ ท าหน้า ที ่ร ่ว มกับ อาจารย์ที ่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรือการค้นคว้าอิสระหลัก
(7) อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(7.1) ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ หมายถึง บุค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย ที ่มีค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
(7.2) ผู ้เ ชี ่ย วชาญเฉพาะ หมายถึง บุค คลที ่ม ีค วามรู ้ค วามเชี ่ย วชาญใน
สาขาวิช า ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 18 จานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑.1) อาจารย์ป ระจาหลัก สูตร มีคุณ วุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่
ได้ร ับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที ่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้บ ุค คลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับ หลัก สู ต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ทางวิช าชีพ อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(๑.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือ เทีย บเท่า หรือ ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่า ที่มีตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรครบตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อ ง
เสนอจานวนและคุณ วุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
(๑.3) อาจารย์ ผู้ ส อน ต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหรือ อาจารย์พิเ ศษที่มีคุณ วุฒิขั้น
ต่าปริญญาโท หรือเทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้น หรือ สาขาวิช าที่สัมพัน ธ์กัน หรือในสาขาวิช าของ
รายวิช าที่ส อน และต้อ งมีป ระสบการณ์ด้า นการสอนและมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ม่ใ ช่ส่ว นหนึ่ง
ของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาและเป็น ผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์ พิเศษอาจได้รั บการยกเว้นคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาโทแต่ทั้ งนี้ต้ องมี คุ ณวุ ฒิ ขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
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๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ส าหรับ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ทางวิช าชีพ อาจารย์ผู ้ส อนต้อ ง มี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(2.1) อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้บ ุค คลดารงต าแหน่ง ทางวิช าการอย่า งน้อ ย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรับ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั ้น สูง ทางวิช าชีพ อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิช าการที่ไ ม่ใ ช่ส ่ว นหนึ ่ง ของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาและเป็น ผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรครบตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อ ง
เสนอจานวนและคุณ วุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
(2.3) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ไ ด้ร ับ การเผยแพร่ต ามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเ ศษอาจได้รับการยกเว้นคุณ วุฒิป ริญญาเอก แต่ทั้ง นี้ต้อ ง
มีคุณวุฒิ ขั้น ต่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่ า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิช าที่ส อน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง ทางวิช าชีพ อาจารย์ผู้ส อนต้อ ง
มี คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(3) ปริญญาโท
(3.1) อาจารย์ป ระจาหลักสูตร มีคุณ วุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่
ได้ร ับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที ่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้บ ุค คลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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(3.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวน
และคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึ กษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
(3.3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(ก) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก หรือ การค้น คว้า อิส ระหลัก ต้อ งเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
(ข) อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ร่ว มหรือการค้นคว้า อิส ระร่ว ม (ถ้ามี) ต้อ งมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม ที่เป็นอาจารย์
ประจาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการ
ค้นคว้าอิสระหลัก
สาหรับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์ร่ว มหรือการค้นคว้าอิส ระร่ว ม ที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใ นวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อ มูล ที่ เ ป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง ตรงหรือสัมพัน ธ์
กับหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ไม่มี คุณวุฒิ และผลงานทางวิ ช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็ นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(3.4) อาจารย์ ผู้ ส อบวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งประกอบด้ว ย อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และ/
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้ อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
อาจารย์ ผู้ ส อบวิท ยานิ พนธ์ ห รือการค้น คว้าอิ ส ระ ต้องมี คุณวุ ฒิ คุณ สมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
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(ก) กรณีอาจารย์ ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ม่ใ ช่
ส่ว นหนึ ่ง ของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู ้ท รงคุณ วุฒ ิภ ายนอกต้อ งมีคุณ วุฒ ิป ริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ สัม พัน ธ์กับ หัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ห รือ การค้น คว้า อิส ระโดยผ่า นความเห็น ชอบ
จากสภามหาวิทยาลั ย และแจ้ง คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(3.5) อาจารย์ ผู้ สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ขั้นต่ า
ปริ ญญาโทหรือ เทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้น หรื อ สาขาวิช าที่ส ัม พัน ธ์กัน หรือ ในสาขาวิช าของ
รายวิช าที่ส อน และต้อ งมี ป ระสบการณ์ด้านการสอน และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใ ช่ส่ว นหนึ่ง
ของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์ พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
(4) ปริญญาเอก
(4.1) อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร มีคุณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(4.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลัก เกณฑ์ที ่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้บุค คลดารงตาแหน่ง ทางวิช าการอย่า งน้อ ย ๓
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้อง
เสนอจานวนและคุณ วุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
(4.3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(ก) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก ต้อ งเป็น อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร มี
คุณ วุฒ ิป ริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า หรือ ขั ้น ต่ าปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่า ที ่ม ีต าแหน่ง รอง
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ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที ่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้บ ุค คลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ร่ว มที่เ ป็น อาจารย์ป ระจา ต้อ งมีคุณ วุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว มที่เ ป็นผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอก
ต้องมีคุณ วุฒิป ริญญาเอกหรือ เทีย บเท่า และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การตีพิม พ์เผ ยแพร่ใ น
วารสารที ่มีชื ่อ อยู ่ใ นฐานข้ อมู ล ที่เ ป็ น ที่ย อมรั บในระดับ นานาชาติ ซึ่ งตรงหรือ สั ม พั นธ์ กับ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรือ สัม พัน ธ์ก ับ หัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์โ ดยผ่า นความเห็น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลั ย และแจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(4.4) อาจารย์ผู้ส อบวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
และผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่ า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไ ม่ใ ช่
ส่ว นหนึ ่ง ของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การเผยแพร่ต าม
หลัก เกณฑ์ที ่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง ให้ บุค คลดารงตาแหน่ง ทางวิช าการอย่า งน้อ ย ๓
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(4.5) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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ในกรณีร ายวิช าที่ส อนไม่ใช่วิช าในสาขาวิช าของหลั กสู ตร อนุโ ลมให้ อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิร ะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้อาจารย์ พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 19 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๑) อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร ๑ คน ให้เ ป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีอ าจารย์ป ระจ าหลัก สูต รมีคุณ วุฒิป ริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า และมีผ ลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้
ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอ าจารย์ป ระจ าหลัก สูต รมีคุณ วุฒ ิป ริ ญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า และดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษาเกิ น กว่ า จ านวนที่ ก าหนด ให้ เ สนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
(2) อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร ๑ คน ให้เ ป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้ นคว้าอิสระ ๓
คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
(3) อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รต้อ งทาหน้า ที่อ าจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ และ /
หรื ออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด 5
การจัดการศึกษา
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียน
(๑) มหาวิท ยาลัย จะจัด ให้มีก ารลงทะเบีย นเรีย นในแต่ล ะภาคการศึก ษาตามปฏิท ิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
การลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ชาต่างๆ ต้ องได้รั บอนุ ญาตจากอาจารย์ที่ ปรึกษาและหั วหน้ า
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตาม
วัน เวลาและสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(2) ในกรณีมีเหตุอัน ควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิช าใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
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(3) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้อง
กระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
(4) การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(4.1) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(4.2) ในภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าใน
ระดับ บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
(4.3) ในภาคการศึก ษาฤดูร้อ น นักศึก ษาสามารถลงทะเบีย นเรียนรายวิช าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
(5) การลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าเพื่อเข้า ร่ว มฟังการบรรยายหมายถึง การลงทะเบีย น
เรีย นรายวิช าเป็น พิเศษ โดยไม่นับ หน่ว ยกิตรวมเข้าในจานวนหน่ว ยกิตตามภาคการศึกษา และ
จานวนหน่ว ยกิต รวมตลอดหลักสูตร โดยให้บันทึกระดับคะแนน AU ให้กับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
(6) การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าโดยไม่ นั บหน่ ว ยกิ ต โดย “รายวิช าไม่นั บ หน่ว ยกิ ต ”
หมายถึง รายวิชาที่กาหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ให้ศึกษา
เพิ่มเติม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่าน โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6.1) นั กศึ กษาหลั กสู ตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนั กศึ กษาหลั กสู ตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
(6.2) นักศึกษาหลักสูต รปริญญาโทที่ไม่มีพื้น ฐานพอเพีย งส าหรับการศึกษาใน
หลัก สูต รที่ เข้าศึ กษา คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรอาจะก าหนดให้ เรี ยนรายวิ ชานอกเหนื อจาก
หลักสูตร โดยต้องสอบผ่าน
ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน S คือ สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
หรือ U คือ สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
(7) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ
(8) การขอถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการถอน
คืนเงินค่าจัดการศึกษา
ข้อ 21 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(2.1) การขอถอนรายวิช าภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือ ภายในสัปดาห์ที่สอง นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
(2.2) การขอถอนรายวิชาหลังจาก 4 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒
สัปดาห์ นับ จากวัน เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์ที่ส อง แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน

51

(2.3) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือ เมื่อ พ้น ระยะเวลา ๖ สัป ดาห์นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาฤดูร้อ น ให้บัน ทึก ระดับ
คะแนน F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน
ข้อ 22 การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาได้ครบถ้วน ให้ชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
อื่นๆ ตามที่กาหนด
ข้อ 23 ลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายัง ศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร แต่มี
ความประสงค์ขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยยื่นคาร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ และชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามที่กาหนดดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(2) ได้ร ับ ทุน แลกเปลี ่ย นนัก ศึก ษาระหว่า งประเทศหรือ ทุน อื ่น ใดซึ ่ง มหาวิท ยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) ป่ว ยต้องพัก รัก ษาตัว ตามคาสั่งแพทย์เ ป็น เวลานานเกิน กว่าร้อ ยละ ๒๐ ของเวลา
ศึกษาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(4) มีค วามจาเป็น ส่ว นตัว โดยนัก ศึก ษาผู้นั้น ได้ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย มาแล้ว ไม่น้อ ย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) และในการลาพักการศึกษา นัก ศึกษา
จะลาพัก การศึก ษาเกิน กว่า ๒ ภาคการศึก ษาปกติติด ต่อ กัน หรือ ในภาคการศึก ษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
ในภาคการศึก ษาปกติ หากนัก ศึก ษาผู ้ใ ดไม่ล งทะเบีย นเรีย น แล้ว ไม่ทาการขอลาพัก
การศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้น
ออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นั กศึกษาที่ได้รั บ อนุ ญาตให้ ล าพัก การศึก ษาแล้ว เมื่อ จะกลับ เข้า ศึก ษา ต้อ งยื่น คาร้อ ง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
การลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(1) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง 4 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือ สัป ดาห์ที่ส อง นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาฤดูร้อ น รายวิช าที่นัก ศึ ก ษาลงทะเบีย นเรีย น
ทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(2) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด 4 สัปดาห์ แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือ พ้น กาหนดสัป ดาห์ ที่สอง นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาฤดูร้อ น ให้บัน ทึก ระดับ คะแนน W
ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 24 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13
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(4) ถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(5) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(5.1) ไม่ลงทะเบี ยนเรี ยน และ/หรือไม่ช าระค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษาในเวลาที่กาหนด
(5.2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
(6) ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในหมวด 6
(7) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12
ข้อ 25 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ให้อธิการบดีมีอานาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ใดที่ ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามข้อ
24(5) สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี
นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชาระค่า
จัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นัก ศึก ษาที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิใ ห้ค ืน สภาพการเป็น นัก ศึก ษาจะมีส ภาพเป็น นัก ศึก ษา
เช่น เดีย วกับ ก่อนถูกถอนชื่อ ทั้งนี้การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 12
ข้อ 26 การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น นั กศึกษา ตามข้อ 24(7) หากลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรกาหนด ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ และมีการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว
เหลือเพียงการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอ
เข้ าศึ กษาใหม่ เป็ นกรณี พิ เศษได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น ๒ ปี นั บ แต่ วั นพ้ น สภาพการเป็น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ จะมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และ
มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 27 การเปลี่ยนสาขาวิชา และแผนการศึกษา
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา หรือแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้ เมื่อได้
ศึกษามาแล้ วไม่น้ อยกว่ า ๑ ภาคการศึ กษา ทั้ งนี้ ต้ องได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการ
สอบข้อเขียน หรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ต้องประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์
การพิจ ารณาผลการสอบให้น ัก ศึก ษาทราบล่ว งหน้า ตั ้ง แต่ต ้น ภาคการศึก ษา การวัด ผลและ
ประเมินผลรายวิชาให้คณบดี เป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 29 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(๑) การสอบประมวลความรู้ ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(2) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ว ยการสอบข้อ เขีย นและ/หรือ การสอบปาก
เปล่าการสอบข้อเขียนให้ดาเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและ
ศักยภาพในการ
นาหลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้
(3) คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รรับ ผิด ชอบในการจัด สอบประมวลความรู้อ ย่า ง
น้ อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
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(4) นั กศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิช าครบถ้ว นตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(5) นั กศึ กษาที่ ประสงค์ จะขอสอบ ต้ องยื่ นค าร้ องขอสอบ ผ่ านอาจารย์ ที่ ปรึ กษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ
(6) ให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
จานวน 3 - 5 คน ต่อคณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดีโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(7) ผู้ที่สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์ขอสอบแล้วแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งภายใน 1 ปีนับ
จากการสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 การสอบภาษาต่างประเทศ
(๑) นัก ศึก ษ า ห ลัก สูต ร ป ริญ ญ า โ ท แ ล ะ ป ริญ ญ า เ อ ก ทุก ค น ต้อ ง ส อ บ ผ่า น
ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ภาษา
(2) วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 31 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๑) การสอบวัด คุณ สมบัติ เป็น การสอบเพื่อ ประเมิน ความพร้อ มส าหรับ นัก ศึก ษา
หลัก สูต รปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 เพื่อวัดว่า
นั กศึกษามีความรู้ พื้น ฐานและมีค วามพร้อ มในการทาวิท ยานิพ นธ์ และเพื่ อมี สิ ท ธิ์เ สนอเค้า โครง
วิทยานิพนธ์
(2) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าหรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ให้ค ณะกรรมการบริห ารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวั ดคุณ สมบัติ
จานวน 3 - 5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(5) นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
(6) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอสอบต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอสอบผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ
(7) เมื่อนักศึกษาได้รับ อนุมัติให้ส อบในภาคการศึก ษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผ ลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ
สอบ
(8) ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
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(9) นักศึก ษาต้องสอบวัดคุณ สมบัติให้ผ่านโดยได้ผ ลการประเมินระดับคะแนนเป็น S
ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(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 การประเมิน ผลการศึกษาจะต้อ งกระทาเมื่ อ สิ้นภาคการศึก ษาและแต่ล ะภาค
การศึก ษา โดยให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนและ
ผลการศึกษาเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ
(Excellent)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
ค่อนข้างดี
(Fairly Good)
พอใช้
(Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
อ่อน
(Very Poor)
ตก
(Fail)
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ
(Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่
(Incomplete)
สมบูรณ์
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
(Audit)

ข้อ 33 การประเมิน ผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัด คุณ สมบัต ิ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๑) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การ สอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้

ดังนี้

ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
(2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ระดับคะแนน
P
F

ผลการศึกษา
ผ่าน (Pass)
ตก (Fail)
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การศึกษา

ข้อ 34 การคานวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การค านวณหน่ วยกิ ตสะสมและค่ าระดั บคะแนนเฉลี่ ย ให้ กระท าเมื่ อสิ้ นแต่ ล ะภาค

(2) หน่วยกิตสะสม คือ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 32
(3) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทาดังนี้
(3.1) ค่า ระดับ คะแนนเฉลี ่ย ประจ าภาค ค านวณจากผลการศึก ษาของ
นั กศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลคูณของหน่ว ยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษา
แต่ล ะรายวิช าในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาที่นัก ศึก ษาได้รับ รวมกัน เป็น ตัว ตั้ง หารด้ ว ยผลรวมของ
หน่วยกิตรายวิชาในระดับบั ณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
(3.2) ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสม ให้คานวณจากผลการศึก ษาของนัก ศึก ษา
ตั้งแต่ เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับ
ค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิต
สะสม
ข้อ 35 สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ้า
(๑) นัก ศึก ษาที ่ไ ด้ร ับ ค่า ระดับ คะแนนเฉลี ่ย ประจ าภาคต่ ากว่า 2.50 เมื ่อ สิ ้น ภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือได้ค่าระดั บคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
(2) เมื่อสิ้น ภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50
ขึ้นไป แต่ต่ากว่า 3.00 ให้มีสถานภาพ “รอพินิจ” โดยการรอพินิจนั้นให้นับทุกภาคการศึกษาและ
จะต้องทาค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่น้อยกว่า 3.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังต่อไปนี้
มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(2.1) หนึ่ง ภาคการศึก ษาถัด ไป สาหรับ นัก ศึก ษาประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(2.2) สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญา
เอก
(3) นัก ศึก ษาที่ไ ด้รับ ระดับ คะแนนรายวิช าต่ากว่า C หรือ ได้รับ ผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้า
(4) นัก ศึก ษาที่ไ ด้รับ ระดับ คะแนนรายวิช าต่ากว่า C หรือ ได้รับ ผลการประเมิน
การศึกษาเป็นระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียน
เรี ยนรายวิช าอื่นแทนได้โ ดยได้รั บความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
(5) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการ
เรียนซ้าตามความในข้อ 35(3) และข้อ 35(4) และมิให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้าครั้งก่อนมารวมคานวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ข้อ 36 การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 37 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิช าหรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์/
ผลงานการค้นคว้าอิสระของผู้อื่น
(๑) การลงโทษนัก ศึก ษาที ่ท ุจ ริต ในการสอบรายวิช าให้เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลั ย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(2) การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระของผู้อื่นหรือให้
ผู้อื่นจัดทา ให้เป็น หน้าที่ของคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเพื่อ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้
(2.1) กรณีที่ต รวจสอบพบในขณะที่ยัง ไม่ส าเร็จ การศึก ษา ให้ถือ ว่า เป็น การ
กระทาผิดวินัยนักศึกษา และมีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(2.2) กรณีที ่ต รวจสอบพบเมื ่อ ได้ม ีก ารอนุม ัต ิป ริญ ญาไปแล้ว ให้เ สนอต่อ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
หมวด 7
การทาและการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 38 วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า วิจัย หรือ
สารวจอันเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของงานที่นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาโท แผน ก และนัก ศึก ษาหลัก สูต ร
ปริญญาเอกต้องทา เพื่อสิทธิ ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
ข้อ 39 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) วิท ยานิพ นธ์ร ะดับ ปริญ ญาโท ให้มีอ าจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก 1 คน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
(2) วิทยานิพนธ์ร ะดับ ปริญญาเอก ให้มีอ าจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก 1 คน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
ข้อ 40 คณะกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ทาการสอบวิท ยานิพ นธ์ โดยมีก รรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิ พนธ์มีจานวนและองค์ประกอบดังนี้
(๑) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อ 41 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ต้ อ งลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓ หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษานั้ น และ
ดาเนินการดังนี้
(๑) นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาโท แผน ก 1 ท าเฉพาะวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งสอบวัด
คุณสมบัติผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว
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(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว
(4) การ พิจ ารณ าหัว ข้อ แล ะเ ค้า โ คร งวิท ยา นิพ นธ์ใ ห้เ ป็น ไ ปต ามขั ้น ต อน ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(5) หัว ข้อ และเค้าโครงวิทยานิพ นธ์ที่จ ะเสนอขออนุมัติ ต้อ งได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และ
ให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
(6) การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ เกี่ยวข้องกับหั ว ข้อและเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ที่ไ ด้ รับ อนุมัติ
แล้ว หากเป็น การเปลี ่ย นแปลงหัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ หรือ สาระส าคัญ ของวิท ยานิพ นธ์ ให้ก าร
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ใหม่ โดยให้ นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหั ว ข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้ง
สุดท้าย
ข้อ 42 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(๑) นักศึก ษาปริญ ญาโท สอบหัว ข้อและเค้า โครงวิท ยานิพนธ์ ส่ว นนัก ศึกษาปริญ ญา
เอก สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาต้องยื่นคาร้องพร้อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบที่คณะ
กาหนด จานวน 5 ชุด ต่อ คณะ ก่อ นวัน สอบเป็น เวลาอย่า งน้อ ย 5 วัน ทาการ และเมื่อ ได้รับ
อนุ มัติให้ มีการสอบคณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบทั่วกัน
(3) การสอบหั ว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งดาเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30
วัน นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ยื ่น คาร้อ งขอสอบ และได้รับ อนุมัติห ัว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ที่เ สนอ
มิฉะนั้นจะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
(4) หลัง จากเสร็จ สิ้น การสอบ ให้ป ระธานการสอบวิท ยานิพ นธ์ร ายงานผลการสอบ
หัว ข้อ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มี
การปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดาเนิน การแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห ลัก เพื่อ
รายงานคณะภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(5) การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการ
ทาวิทยานิพนธ์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา นักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ได้ ต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนั้น
(6) ให้ป ระธานกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ร ายงานผลการสอบความก้า วหน้า
วิทยานิพนธ์
ไปยังคณะทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ
(7) อาจารย์ที ่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ต ้อ งแจ้ง ผลการประเมิน ความก้า วหน้า ในการท า
วิทยานิพนธ์ไปยังคณะ ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 43 การสอบวิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(๑.1) ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 120 วัน
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(๑.2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
(๑.3) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ให้ ข อสอบ

วิทยานิพนธ์ได้
(2) การยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
(2.1) หลักสูตรปริญ ญาโท ให้นัก ศึกษายื่น คาร้อ งก่อ นวันสอบเป็น เวลาไม่น้อ ย
กว่า 15 วันทาการ
(2.2) หลักสูตรปริญญาเอก ให้นักศึกษายื่นคาร้องก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันทาการ
(2.3) การยื่ นค าร้ องขอสอบ ให้ ยื่ นค าร้ องพร้ อมส าเนาบทคั ดย่ อตามรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุด พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจานวนเท่ากับกรรมการสอบ
เพื่อคณะจะได้ดาเนินการจัดส่งให้กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อให้คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษา
ต้องแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้องตามที่คณะได้ตรวจสอบและเสนอแนะ
(2.4) เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบให้ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผู้สนใจ
อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกาหนดในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมการสอบ
ข้อ 44 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
(๑) เมื่อ การสอบวิท ยานิพ นธ์เ สร็จ สิ้น ให้ค ณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์อ ภิป ราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้
(๑.1) “ผ่า น” หมายถึง การที่นัก ศึกษาแสดงผลงานวิท ยานิพนธ์ และตอบข้อ
ซัก ถามได้เ ป็ น ที่ น่ า พอใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
สาระสาคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
(๑.2) “ผ่ านโดยมี เงื่ อนไข” หมายถึ ง การที่ นั กศึ กษายั งไม่ สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์ใ ห้เ ป็น ที่พ อใจของคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ไ ด้อ ย่า งสมบูร ณ์ คณะกรรมการ
สอบวิท ยานิพ นธ์พ ิจ ารณาเห็ น สมควรให้ แ ก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ และ/หรื อ เรี ย บเรี ย ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามที่ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พนธ์ เ สนอแนะไว้เ ป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร ทั ้ง นี ้ใ ห้
คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์กาหนดระยะเวลาที่นัก ศึก ษาจะต้อ งดาเนิน การแก้ไ ขปรับ ปรุง
วิทยานิพนธ์ โดยในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน 60 วัน และในระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 90
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
(๑.3) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่
พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่
ตนได้ทา
กรณีทนี่ ักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
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(2) กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่
ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับ เป็น F นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และจัดทา
วิทยานิพนธ์ภายใต้หัว ข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
(3) ให้ป ระธานกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ รายงานผลการสอบต่อ คณะภายใน 1
สัปดาห์นับจากวันสอบ
ข้อ 45 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใ ช้ใ นการเขีย นวิท ยานิพ นธ์ใ ห้เ ป็น ไปตามที่กาหนดในหลัก สูต ร ในกรณีที่
ไม่ได้ กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษต่อคณะ
(2) รูปแบบการจัดทารูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 46 นัก ศึก ษาต้อ งส่ง วิท ยานิพ นธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ที่มีล ายมือ ชื่อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ครบถ้วนทุกคน จานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อตาม
แบบที่กาหนดให้แก่คณะ ภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้อง
มอบวิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 47 การยกเลิก ผลการสอบวิท ยานิพ นธ์ ในกรณีที่ค ณะไม่ไ ด้รับ เล่ม วิท ยานิพ นธ์
ฉบับ สมบูร ณ์ พร้ อมแผ่ นบั น ทึกข้อมูล วิทยานิพนธ์ครบถ้ว นภายในกาหนดเวลา 60 วั น ส าหรับ
ปริญญาโท และ 90 วัน สาหรับ ปริญญาเอก หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน คณะจะยกเลิกผลการ
สอบ และประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายัง
ต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
ข้อ 48 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะ ภายใน
วันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ดาเนินการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาในข้อ 47
ข้อ 49 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ จึงจะถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และ
ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบั ตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิ ทยาลั ย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักในเรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิช าการได้ แต่ก ารนาเนื้อ หาหรือผล
การศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่
การทาวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพัน เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ
หมวด 8
การทาและการสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 50 การค้น คว้า อิส ระเป็น การค้น คว้า อิส ระของนัก ศึก ษาภายใต้ก ารกากับ ดูแ ล
ของอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระอาจจะทาในรูปของการวิจัย การประยุกต์
ทฤษฎี การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์
การรวบรวมและวิเ คราะห์ง านวิช าการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักเห็นสมควร

60

ข้อ 51 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตศึกษา จานวน 1
หรือ 2 คนที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่แนะนาและควบคุมการทาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 52 อาจารย์ ผู้ ส อบการค้น คว้า อิส ระ ต้ องประกอบด้ว ย อาจารย์ประจาหลั กสู ตร
และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
ข้อ 53 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการดังนี้
(๑) ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) การพิจ ารณาหัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระ ให้เ ป็น ไปต ามขั ้น ตอนที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(3) หัว ข้อและเค้าโครงการค้น คว้าอิส ระที่จ ะเสนอขออนุมัติต้องได้รับ ความเห็น ชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้น คว้าอิส ระแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
(4) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ หรือสาระสาคัญของหัวข้อและเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ ให้ก ารประเมิน ผลการค้น คว้า อิส ระที่ล งทะเบีย นผ่า นมาทั้ง หมดเป็น โมฆะ
นักศึกษาต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับ
อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระครั้งสุดท้าย
ข้อ 54 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
(๑) การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับ ตั้ง แต่วัน ที่ยื่น คาร้อ งขอสอบหัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระ และได้รับ อนุมัติหัว ข้อ
และเค้า โครงการค้นคว้าอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต้องดาเนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระใหม่
(2) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบ
หัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระต่อ คณะเพื ่อ ประกาศผล ถ้า ผลการสอบ “ผ่า น”
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรจะดาเนินการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ แต่ถ้าต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขแล้วเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรายงานคณะภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสอบ
ข้อ 55 การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทารายงานการค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัย
ข้อ 56 การสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(๑.1) ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(๑.2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
(๑.3) ได้รับ ความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระให้ข อสอบ
การค้นคว้าอิสระได้
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(2) การยื่นคาร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทาการพร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุด
เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบการค้นคว้าอิสระคณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบ
โดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
(3) การสอบการค้น คว้า อิส ระ ให้เ ป็น การสอบแบบปากเปล่า อย่า งเปิด เผย ซึ ่ง
นัก ศึก ษาและผู้ส นใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่ว มรับฟังได้ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ตามที่คณะ
กาหนดในคาสั่งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบการค้นคว้า อิส ระ โดยผู้เ ข้าร่ว มรับฟังไม่มีสิทธิ์ใ นการ
สอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
ข้อ 57 การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑) เมื่อ การสอบการค้น คว้า อิส ระเสร็จ สิ้น ให้ค ณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังนี้
(๑.1) “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิส ระ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สาระสาคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
(๑.2) “ผ่านโดยมีเงื่อ นไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่ส ามารถแสดงผลงาน
การค้น คว้า อิส ระให้เ ป็น ที่พ อใจของคณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระได้อ ย่า งสมบูร ณ์
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระพิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ และ/
หรือเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการค้ นคว้า อิส ระเสนอแนะไว้เ ป็น ลาย
ลัก ษณ์อัก ษร ทั้ง นี ้ใ ห้ค ณะกรรมการสอบการค้ นคว้าอิ สระก าหนดระยะเวลาที่ นักศึกษาจะต้ อง
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้าอิสระซึ่งต้องไม่เกิน 45 วันนับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑.3) “ไม่ผ่า น” หมายถึง การที่นัก ศึก ษาไม่ ส ามารถแสดงผลงานการค้น คว้า
อิส ระให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของ
การค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
(2) กรณี นั กศึ กษาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ตามการตั ดสิ นผลการสอบการค้ นคว้ าอิ ส ระของ
คณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิส ระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่า จะเป็น กรณี “ผ่านโดยมี
เงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็น F นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนการ
ค้นคว้าอิสระและจัดทาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาการค้นคว้า
อิสระใหม่ทั้งหมด
(3) ให้ป ระธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิส ระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1
สัปดาห์นับจากวันสอบ
ข้ อ 58 นัก ศึก ษาต้อ งส่ง ผลงานการค้น คว้า อิส ระฉบับ สมบูร ณ์ที ่ม ีล ายมือ ชื ่อ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคน จานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการ
ค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อตามแบบที่กาหนดให้แก่คณะ ภายในวัน อนุมัติผ ลประจาภาคการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพันต้องมอบผลงานการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
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ข้อ 59 การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับผลงานการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้า อิส ระครบถ้ว นภายในกาหนดเวลา 60 วัน
หลัง จากวัน สอบการค้น คว้า อิส ระผ่า น คณะจะยกเลิก ผลการสอบ และประเมิน ผลการค้น คว้า
อิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
ข้อ 60 ในกรณีที่ส อบการค้น คว้าอิส ระแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลงานการค้นคว้าอิส ระฉบับ
สมบูร ณ์ต่อคณะพร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระต่อคณะภายในวันอนุมัติผลประจาภาค
การศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรักษาสภาพการ
เป็ นนั กศึกษา และช าระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับ
ระยะเวลาในข้อ 59
ข้อ 61 ผลงานการค้น คว้า อิส ระที่ไ ด้รับ อนุมัติจ ากคณะ จึง จะถือ ว่า เป็น ผลงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิข สิท ธิ์ห รือ สิท ธิบ ัต รในผลงานการค้น คว้า อิส ระเป็น ของมหาวิท ยาลัย นัก ศึก ษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักในเรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การ
น าเนื้ อ หาหรื อ ผลการศึ ก ษาไปใช้เ พื ่อ ประโยชน์อื ่น ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่การทาการค้นคว้าอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ
หมวด 9
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 62 การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
(๑.1) ประกาศนีย บัตรบัณฑิต และประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(๑.2) ปริญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิท ยานิพ นธ์ต ้อ งได้ร ั บ การตีพ ิม พ์ห รือ อย่า งน้อ ยได้ร ับ การยอมรับ ให้ต ีพ ิม พ์ใ นวารสาร
ระดับ ชาติห รือ ระดับ นานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที ่ก าหนดใน
หลัก สูต ร โดยจะต้อ งได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ คะแนน หรือ
เทีย บเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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ผลงานวิท ยานิพนธ์ห รือส่ว นหนึ่งของวิท ยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิม พ์
หรือ อย่ างน้ อยได้รั บการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสาหรับ
การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ดังกล่าว
(ค) แผน ข ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลัก สูต ร โดย
จะต้อ งได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิช านั้น พร้อ มทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยเป็น ระบบเปิด ให้ผู้ส นใจเข้า รับ ฟัง ได้ และรายงาน
การค้น คว้า อิส ระหรือ ส่ว นหนึ่ง ของรายงานการค้น คว้าอิส ระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
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) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิม พ์หรื ออย่ างน้ อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
(ข) แบบ ๒ ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที ่กาหนดในหลัก สูต รโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่าน
การสอบวัด คุณ สมบัต ิ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ นผู้ มี สิ ทธิ ขอท าวิ ทยานิ พนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น สุด ท้า ยโดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อ 30
(3) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อคณะ ตามข้อ 46 หรือข้อ 58
(4) กรณีที่เ รีย นรายวิช า หรือ ทากิจ กรรมทางวิช าการอื่น เพิ่ม เติมโดยไม่นับ หน่ว ยกิต
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(5) ศึกษาภายในระยะเวลาศึกษาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12
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(6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ 63 การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(๑) นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา จะต้องทาหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อ
คณะภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อนที่จะสาเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามข้อ 63(๑) วรรคหนึ่ ง จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาผู้ใดมิไ ด้ยื่น หนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้นๆ
(2) นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอ
ชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษาทาหนังสือยื่น เพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และได้รับการอนุมัติ
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องชาระ
หนี้สินที่มีทั้งหมดต่อ มหาวิทยาลัย และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องไม่เป็นผู้
ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. วัตถุประสงค์
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1.2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้
มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ตาม
แนวทางที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ท างการ
ศึกษาได้กาหนดไว้
1.2.2 เพื่ อให้ ผู้ รับ การศึ กษาเป็ น ผู้ มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการจั ด
การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
1.2.3 เพื่ อให้ ผู้ รับ การศึ กษาเป็ น ผู้ มี
จรรยาบรรณตามที่ วิ ช าชี พ ก าหนด
และสามารถนาไปเป็นแบบแผนในการ
ประพฤติตนกับผู้เรียน

2. โครงสร้าง
หลักสูตร

หน่วยกิตรวม
34 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มรี ะเบียบวินัย
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิ ช า ชี พ แ ล ะ คว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
รวมทั้ ง การท างานร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ รี ย น
และผู้ร่วมงาน
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามคิ ด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าและผู้ ต ามใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้
1.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วาม
สามารถในการวิ เ คราะห์ ออกแบบ
วางแผนและจัดการเรียนการสอน โดย
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
นาไปพัฒ นาความก้าวหน้า ในวิช าชีพ
และตอบสนองความต้องการของสังคม
1.2.5 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วาม
สามารถในการติดตามพั ฒนาการของ
ศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
หน่วยกิตรวม
34 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
28 หน่วยกิต
กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
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รายการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3. รายวิชาที่มีการ 53-111-106 กระบวนการเรียนรู้
ปรับปรุง
กับความเป็นครู
3(3-0-6)
Learning Process and Teaching
Profession
ทฤษ ี หลั ก การ แ ละแ นว คิ ด
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ การ
ออกแบบการเรี ย นรู้ และการเขี ย น
แผนการเรี ย นรู้ รู ป แบบการจัด การ
เรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ แ บบเรี ย นรวม
การบู ร ณาการการเรี ย นรู้ หลั ก การ
สอนที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ครู ทั ก ษะ
วิ ธี ก ารสอนแบบและกระบวนการที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ก หมายเกี่ยวกับวิชาชีพครู
การพัฒ นาความรู้ ในวิ ช าชี พครู อย่า ง
ต่อเนื่อง
53-111-107 การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Learning Management and
Classroom Management
หลักการ แนวคิด และทฤษ ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการเรียนรู้ การบริหาร
และการจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียน
การสอน การจั ดสิ่งแวดล้ อมเพื่อการ
เรี ย นรู้ การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นใน
สถานศึ ก ษา ความแตกต่ างระหว่ าง
บุ ค คล การบริ ห ารงานบริ ก ารและ
กิ จ กรรมนั ก เรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะและ
บทบาทของครูในการบริหารจัดการ การ
ประชาสั มพั น ธ์ การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารภายในห้ องเรียน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE3061105 กระบวนการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Learning Process and Classroom
Management
หลักการ แนวคิด และทฤษ ีเกี่ยวกับ
การจัดการการเรียนรู้ การออกแบบการ
เรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการเรี ย นรู้
รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ และการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหารและ
การจัดการชั้นเรี ยน การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาศู น ย์ ก าร
เรี ย นในสถานศึ ก ษา การบริ หารงาน
บริการและกิจกรรมนักเรียน คุณลักษณะ
และบทบาทของครูในการบริหารจัดการ
การประเมิ น ผลการบริ ห ารภายใน
ห้องเรียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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 ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา
ก า ร ป ร ะ เ มิ น น วั ต ก ร ร ม สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้
ความรู้ เกี่ย วกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่ อ การสื่ อ สาร การเชื่ อ มโยงทาง
เทคโนโลยี ความรู้ ท างภาษาและ
วั ฒ นธ รรมไทย และคว ามรู้ ท าง
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)
Morality, Ethics and Professional
Ethics
บทบาทและหน้ า ที่ ข องครู การน า
หลั ก ธรรมมาภิ บ าลมาใช้ ใ นวิ ช าชี พ
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ วิ ช าชี พ การ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องครู
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Innovation and
Digital Literacy
หลักการ แนวคิด การออกแบบ
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
การประเมินนวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสาร การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

IE3061210 คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นครู
3(3-0-6)
Morality, Ethics and Teaching
Profession
บทบาทและหน้ า ที่ ข องครู เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ก หมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้และการ
พั ฒ นาความรู้ ใ นวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง การนาหลักธรรมมาภิบาลมา
ใช้ในวิ ช าชีพ ความซื่อ สั ตย์สุ จริตต่ อ
วิชาชีพ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของครู คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิช าชีพที่คุรุ
สภากาหนด
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รายการ
5. รายวิชาที่เพิ่ม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE3061101
ปรั ช ญาการศึ ก ษา
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Philosophy of Education
Language and Culture
ปรัชญาและทฤษ ีทางด้านการศึกษา
การประยุ ก ต์ ใ นการพั ฒ นาระบบ
การศึ ก ษา ผลกระทบด้ า นศาสนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบ
การศึ ก ษาและอาชี พ ครู ใ นสั ง คมโลก
การสื่ อสาร ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่ อ การเป็ น ครู การใช้ ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ
ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง การใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการทางาน

รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต
(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2555
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2544
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 655 - 3777 ต่อ 7103
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2544 – 2548 : วิศวกร IT
บริษัท GPV Asia (Thailand) จากัด
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ผลงานทางวิชาการ
- วารสาร

รุ่งอรุณ พรเจริญ. 2559. การพัฒนาแบบจาลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
อัจฉริยะโดยใช้การวิจั ยเชิงปฏิบัติการ. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์. 11(ฉบับพิเศษ) (สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์), 33-46.
รุ่งอรุณ พรเจริญ. 2558. การพัฒนาชุดสื่อประสมสาหรับการสอนการสื่อสาร
ทางแสงเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 9(2),
142-150.
Rungaroon Porncharoen. 2019. Using Graphical User Interface of
MatLab in Teaching Telecommunication Engineering. Journal
of Thai Interdisciplinary Research, 13(5), 44-47.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ
- วารสาร

วรดานันท์ เหมนิธิ
อาจารย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษ์ศาสตร์)
สถาบันราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2535
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์: 02 – 655 - 3777 ต่อ 7175
E-mail : woradanan.h@rmutp.ac.th
อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
พ.ศ. 2540 - 2548 : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
วรดานันท์ เหมนิธิ และสิทธิกร สุมาลี. 2561. การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตเทเวศร์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 29(100), 54-62.

76

- เอกสารสืบเนื่องจาก วรดานันท์ เหมนิธิ ศศิธร ชูแก้ว มนตรี บุญเรืองเศษ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
การประชุมวิชาการ
และปิยนันท์ เรืองอุไร. 2560. การตรวจสอบศักยภาพของครูฝึกสอน
สายช่างอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโนโลยี
ผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) เพื่อรองรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรต 21. การประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4,
1262-1270.
ศศิธร ชูแก้ว สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ วรดานันท์ เหมนิธิ ศุภชัย หอวิมานพรและ
วรินทร์ สุดคนึง. 2559. การส่งเสริมกระบวนการทางานแบบสร้างสรรค์
ของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือในสังคมออนไลน์.
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 8,
364-368.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

สุชาดา เกตุดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ีบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2540
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7158
E-mail : suchada.k@rmutp.ac.th
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2541 - 2548 : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ผลงานทางวิชาการ
- วารสาร

สุชาดา เกตุดี จรัญ แสนราชและทิวาพร เทศสวัสดิ์วงศ์. 2559. นวัตกรรม
โปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิ
วิทยาของนักศึกษาแพทย์. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 7(2): 142-150.
- เอกสารสืบเนื่องจาก ธัญชนก เดชกาจรศักดิ์ ลลิตา มุทาพร และสุชาดา เกตุดี. 2560.
การประชุมวิชาการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบัญชีของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง
กรณีศึกษา บ้านสวนใหม่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา.การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2, 204-212.
ศศิธร ชูแก้ว สุชาดา เกตุดี มนตรี บุญเรืองเศษ ดุสิต พรประสาท
ธีระศักดิ์ บุญรอด และวรสิทธิ์ เหลืองสด. 2557. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรูปแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ตัว
ต้านนทานแบบค่าคงที่. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ.
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย เตชะธนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Computer Science)
Edith Cowan University, Australia
ค.ศ. 2018
ปริญญาโท
Master of Educatioin
(Information Technology in Education and Training)
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