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3
เน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคนที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการและสภาพสังคมของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเน้นบทบาททางด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อถ่ายทอด ในเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ ประเทศไทย
สามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้มากขึ้น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะทางลึกซึ้งอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น และมี
รายวิชาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ในขณะนี้ โดยจะต้องมีเกณฑ์ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอาเซียนจะมีผลกระทบโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อลด
ผลกระทบต่ อ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รให้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันที่รวบรวมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม โดยใช้องค์ความรู้
ที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ซึ่งบทบาทของสถาบันการศึกษาคือส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาและการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสานึก ค่านิยม ทัศนคติ ทักษะ
บุคลิกภาพ และบรรทัดฐาน หรือแบบแผนสาหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะทาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกันตลอดจนการปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานสาคัญต่อ
การพัฒนาสังคม จึงนับเป็นโอกาสในการนาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาสนับสนุน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ไทย และนามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางสังคมได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
การวางแผนหลั ก สู ตรนี้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพัฒ นาหลั กสู ต รให้ มี ศัก ยภาพสู ง และสามารถเปลี่ ย นแปลงตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้ตามวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และรองรับการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
ทันทีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับสากลในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความรู้ ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั ก สู ต รช่ ว ยในการพั ฒ นา ส่ งเสริ ม และสร้ างองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ขั้ น สู ง
เพื่อมุ่งเน้น การแก้ปั ญหาทางด้านอุตสาหกรรม และพัฒ นาเทคโนโลยี โดยการสร้างมหาบัณฑิตนักปฏิบัติให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้า ระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
และการพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมในยุค 4.0
1.3.2 เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความคิดริเริ่มในการทางาน มีกิจนิสัยในการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการ ที่มีการวางแผนและ
ควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
1.3.3 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
ความขยันหมั่นเพียรความสานึก ในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม  พัฒ นาหลั กสู ตรโดยมี พื้น ฐานจาก
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า หลักสูตรในระดับสากล ที่ทันสมัย
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มี ม าตรฐาน  ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
ตามที่ สกอ. กาหนด
สม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  ติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงในความ
ความต้องการของธุรกิจ และการ ต้ องการของผู้ ประกอบภาคธุ รกิ จ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ง า น ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
 รายงานผลความต้ อ งการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
 รายงานผลการส ารวจความพึ ง
พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ใ นด้ า น
ทักษะความรู้ ความสามารถใน
การทางาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยลัยในระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาการศึกษา หนึ่งๆ
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (Frist Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Secend Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทัง้ เวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Semmer Secsion) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8
สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต ในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม หรื อ
อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบ
ควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรือ
(2) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม หรื อ
อุตสาหกรรมศาสตร์ ที่สาขาวิชาไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ในข้อ (1) ต้องมีประสบการณ์ทางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อย่างน้อย 5 ปี และแนบประวัติผลงานประกอบการพิจารณา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิ ชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
(Proceedings) จานวน 1 เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้วารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ข้างต้น ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นวารสารเป็นที่ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 การคัดเลือกเข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกาหนด
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2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รส่ ว นใหญ่ ข าดประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย
การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
ให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทาวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า และจัดกิจกรรมสัมมนา
เพื่อฝึกการนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 แผน ก1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปีที่ 2
2
2
2
2
รวม
2
4
4
4
4
คาดว่าจะจบการศึกษา
2
2
2
2
2.6.2 แผน ก2
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2561
8
8
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
8
8
8
8
8
8
16
16
16
8
8
8

2565
8
8
16
8

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
760,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
รวมรายรับ
760,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
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AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204
รหัสคณะ
EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต
EN2052207

รหัสสาขาวิชา
01 วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับการศึกษา

กลุ่มวิชา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก
2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

- รายวิชา
ก. วิชาบังคับ
8
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN4012101 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและแบบจาลอง
Numerical Analysis and Modeling
EN4012102 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
Research Methodology for Electrical Engineering
EN4012103 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Seminar in Electrical Engineering 1
EN4012104 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Seminar in Electrical Engineering 2
ข. วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN4013101 การวางแผนระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Planning
EN4013102 การประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
Reliability Assessment of Power Systems
EN4013103 การประสานสัมพันธ์การฉนวน
Insulation Coordination

18

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

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

9
EN4013104 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
EN4013105 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานแบบยั่งยืน
Smart Grid and Sustainable Energy
EN4013106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
EN4013107 คุณภาพกาลังไฟฟ้า
Power Quality
EN4013108 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Dynamic and Stability
EN4013109 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
EN4013110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
Advanced Power Electronics
EN4013111 เครื่องจักรกลแบบสวิตช์รีลักแตนซ์และการขับเคลื่อน
Switched Reluctance Machines and Drives
EN4013112 การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของการขับเคลื่อน
กระแสสลับ
Vector Control and Dynamics of AC Drives

3(3-0-6)

EN4013113 วิศวกรรมระบบการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Measurement Systems and Electrical
Instrumentation Engineering
EN4013114 วิศวกรรมการสอบเทียบทางไฟฟ้า
Electrical Calibration Engineering
EN4013115 มาตรวิทยาทางไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Metrology
EN4013116 วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
EN4013117 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering

3(3-0-6)

ค. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
EN4014101 วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
EN4014102 วิทยานิพนธ์
Thesis

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

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

38
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
EN4014101 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ =-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

หน่วยกิต ทฤษฎี
9
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = -

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

หน่วยกิต ทฤษฎี
10
10
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
EN4014101 วิทยานิพนธ์
10
รวม
10
ชั่วโมง/สัปดาห์ = (2) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
EN4012101 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
3
3
แบบจาลอง

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6

0

6

2
0
0
2

1
6
6
25

ปฏิบัติ
2
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตัวเอง
1
6
6
6
19

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4014101 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN4014101 วิทยานิพนธ์
รวม

EN4012102

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
3
3
วิศวกรรมไฟฟ้า
EN4012103 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1
0
EN40131XX วิชาเลือก 1
3
3
EN40131XX วิชาเลือก 2
3
3
รวม
13
12
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 14
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
EN4012104 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1
0
EN40131XX วิชาเลือก 3
3
3
EN40131XX วิชาเลือก 4
3
3
EN40131XX วิชาเลือก 5
3
3
รวม
10
9
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 11
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN40131XX วิชาเลือก 6
EN4014102 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
6
9
3
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 3

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
6
6

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN4014102 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
6
6
ชั่วโมง/สัปดาห์ = -

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตัวเอง
-

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาบังคับ
EN4012101

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและแบบจาลอง
3(3-0-6)
Numerical Analysis and Modeling
การทาแบบจาลองและทดลองเลียนแบบ วิธีการเชิงตัวเลขกับซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์
วิธีการเชิงตัวเลขในพีชคณิตเชิงเส้น สมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด การสอดแทรกค่าและ
การประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาคาตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ ตัวเลขสุ่มและการทดลอง
เลียนแบบ
Modeling and simulation; numerical methods and mathematical software;
numerical linear algebra; nonlinear equations; optimization; interpolation and approximation;
numerical differentiation and integration; numerical solution of differential equations;
random numbers and simulation

EN4012102

ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Research Methodology for Electrical Engineering
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคของการออกแบบ สถิติสาหรับงานวิจัย การเขียน
รายงานทางวิชาการ และการนาเสนอผลการวิจัย
Methodology process; techniques for research design; statistics for research;
academic writing; and presentation of research results

EN4012103

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-2-1)
Seminar in Electrical Engineering 1
การค้นคว้าทางวิศวกรรมไฟฟ้า วรรณกรรมปริทัศน์ การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทาง
วิชาการ การสังเคราะห์และการสรุป การเขียนงานทางวิชาการ การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่สนใจทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
Research in electrical engineering; literature review; discussion and criticism
on academic articles; synthesis and conclusion; academic writing; presentation and
discussion on topics of interest in electrical engineering
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EN4012104

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-2-1)
Seminar in Electrical Engineering 2
ค้ น คว้ า หั ว ข้ อ ที่ ส นใจเพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ วรรณกรรมปริ ทั ศ น์ การเขี ย นเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ และการนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Research for topic of interest for thesis; literature review; writing of thesis
proposal; and presentation of thesis proposal

2. วิชาเลือก
EN4013101

การวางแผนระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Planning
โครงสร้ า งของระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การไหลของก าลั ง ไฟฟ้ า ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง
เศรษฐศาสตร์ ใ นการจ่ ายโหลดของระบบไฟฟ้ า กาลั ง การค านวณความเชื่ อ ถื อได้ ข องระบบไฟฟ้ า ก าลั ง
การพยากรณ์โหลด การวางแผนระบบผลิตไฟฟ้า การวางแผนขยายระบบส่งกาลังไฟฟ้า การวางแผนติดตั้ง
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว การวางแผนจัดจัดเรียงสายป้อนในระบบจาหน่าย
Structure of power system; load flow in power system; economic dispatch
of power system; power system reliability calculation; load forecasting; generation system
planning; transmission system expansion planning; distributed generation planning; feeder
reconfiguration planning in distribution system

EN4013102

การประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Reliability Assessment of Power Systems
ทฤษฎีความน่าจะเป็น การจาลองโครงข่ายและการประเมินของระบบที่ง่าย การจาลอง
โครงข่ายและการประเมินของระบบที่ซับซ้อน การประเมินความพอเพียงในระบบผลิ ต การประเมิน
ความพอเพียงในระบบร่วมกัน และการประเมินความพอเพียงในระบบจาหน่าย
Probability theory; network modeling and evaluation of simple systems;
network modeling and evaluation of complex systems; generation system adequacy
assessment; composite system adequacy evaluation; and distribution system adequacy
assessment
EN4013103
การประสานสัมพันธ์การฉนวน
3(3-0-6)
Insulation Coordination
การกาหนดความแข็งแรงฉนวน ลั กษณะสมบัติความแข็งแรงทางฉนวน แรงดันเกิน
วาบฟ้าผ่า การป้องกันสายส่ง การป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อย คลื่นเคลื่อนที่ การวาบไฟย้อนกลับ อะเรสเตอร์
การประสานสัมพันธ์ทางฉนวนเพื่อกันฟ้าผ่าของสถานี แรงดันเกินเหนี่ยวนา และการออกแบบฉนวนของสาย
Insulation strength specification; insulation strength characteristics; overvoltage; lightning flash; shielding of transmission lines; shielding of substations, traveling
waves; back flash; arresters; lightning insulation coordination of the station; induced
over voltage; and line insulation design
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EN4013104

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced High Voltage Engineering
คุณสมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก ฉนวนและการใช้งาน โครงสร้างและสมรรถนะของอุปกรณ์
ทางด้านไฟฟ้าแรงสูง การทดสอบวัสดุฉนวนและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแรงสูง การวัดการปล่อยประจุบางส่วน
การวั ด ค่ า คาปาซิ แ ตนซ์ แ ละก าลั ง สู ญ เสี ย ทางไดอิ เ ล็ ก ตริ ก การออกแบบ การจั ด วางรู ป แบบของระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากไฟฟ้าแรงสูงต่อสุขภาพของสาธารณชน หลักการพื้นฐาน
ของทฤษฎีการเคลื่อนที่ของก๊าซ กระบวนการของสสารในพลาสมา การกาเนิดตัวเคลื่อนประจุ การจุดประกาย
จากก๊าซดีสชาร์จ การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงดันสูงในกรณีที่มีผลกระทบกับงานระบบด้วยการ
ใช้วิธีเชิงตัวเลข วิธีการจาลองประจุ วิธีประจุที่พื้นผิว และวิธีขอบเขตขององค์ประกอบ
Properties of dielectric materials, insulations and their applications, constructions
and performances of high voltage equipment; test of insulating materials and high voltage
equipments, partial discharge measurement, capacitance and dielectric losses measurement; design
and layout of high voltage systems; effects of high voltage electromagnetic fields on public health;
fundamental of kinetic gas theory, element process in plasma, charge carrier generation, ignite from
gas discharge; analysis of the electric field stress of an impact to the system by numerical method,
the charge simulation method, the surface charge method, and the boundary element method

EN4013105

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Smart Grid and Sustainable Energy
การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัจฉริยะสาหรับระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า
ตกและเกินชั่วขณะ พื้นฐานการปรับปรุงตัวประกอบกาลังทางไฟฟ้า พื้นฐานการปรับปรุงฮาร์มอนิกส์ พื้นฐานและ
ลักษณะการทางานของพลั งงานกังหั นน้า พื้นฐานและลั กษณะการทางานของพลั งงานกังหันลมในแนวตั้งและ
แนวนอน พื้นฐานและลักษณะการทางานของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ พื้นฐานและลักษณะการทางานของพลังงาน
ความร้อนร่วม พื้นฐานและลักษณะการทางานของพลังงานก๊าซชีวภาพ
Smart Demand Side Management (SDSM) for power system; sags and swells
voltage analysis; power factor correction principles; harmonic mitigation principles; basic
hydro turbine principles and method; basic Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) and Vertical Axis
Wind Turbine (VAWT) principles and method; Basic Photovoltaic (PV) principles and method; basic
thermal energy principles and method; basic biomass energy principles and method

EN4013106

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Power System Protection
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง หลักการทางานและคุณลักษณะของรีเลย์ ชนิดของรีเลย์ป้องกัน
การป้องกันสายส่งและสายป้อน การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์ และการป้องกันหม้อแปลง
Power system protection; operating principles and characteristics of relays; type of
relays protection; transmission line and feeder protections; electrical machinery protection; bus bar
protection and transformer protection
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EN4013107

คุณภาพกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Power Quality
ความหมายของคุณภาพกาลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดันไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้ากาลังและการประเมินค่า การปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้ากาลัง การสมดุลและไม่
สมดุลของภาระไฟฟ้า การชดเชยกาลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เทคนิคการออกแบบวงจรกรอง เงื่อนไขและการเลือกตัวกรอง
Meaning of power quality; voltage control; harmonics in power system;
power quality measurement and evaluation; effective improvement of power quality;
balance and imbalance load; reactive power compensation; filter design technique;
condition and selection of filter

EN4013108

พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Dynamic and Stability
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง แบบจาลองของระบบไฟฟ้ากาลัง การวิเคราะห์เสถียรภาพ
ชั่วครู่ การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก การปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง เรโซแนนซ์
ชนิดซับซิงโครนัส การวิเคราะห์เสถียรภาพของแรงดันเชิงพลวัตและเชิงสถิต
Power system stability; model of power system; transient stability analysis;
small signal stability analysis; methods of improvement power system stabilizers; subsynchronous resonance; voltage stability static and dynamic analysis

EN4013109

เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Electrical Machines
โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้า คุณสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้าการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้
ขดลวดรอบแกนเหล็ ก ผลกระทบของร่ อ งสล็ อ ต ความยาวช่ อ งอากาศ ระยะโพลพิ ต กฎการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และวิเคราะห์ส่วนปฐมภูมิและทุติยภูมิของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
Electrical machines structure; characteristics of electrical machines, power
supply to coil wrapped around irons cores; slot effects, air gap length, pole pitches scaling;
laws for estimation parameters; and analysis of primary and secondary parts of AC electrical
machines

EN4013110

อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Power Electronics
เทคโนโลยีของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง คอนเวอร์เตอร์กาลังต่าและกาลังสูง เทคนิค
พีดับ เบิล ยูเอ็มสมัย ใหม่ การสร้างแบบจาลองและจาลองการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์
กาลัง การประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลังในเชิงพาณิชย์ การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง และ
การป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power semiconductor technology; low and high power converters; new
PWM techniques; computer modeling and simulation of power electronics system; power
electronics system in commercial applications; power electronics system design; and power
electronics system protection
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EN4013111

เครื่องจักรกลแบบสวิตช์รีลักแตนซ์และการขับเคลื่อน
3(3-0-6)
Switched Reluctance Machines and Drives
โครงสร้างและหลักการทางานของเครื่องจักรกลสวิตช์รีลักแตนซ์ เทคนิคการควบคุ มเพื่อ
ขับเคลื่อนมอเตอร์สวิตช์รีลักแตนซ์ การขับเคลื่อนมอเตอร์สวิตช์รีลักแตนซ์ชนิดเชิงเส้น การขับเคลื่อนมอเตอร์
สวิตช์รีลักแตนซ์ชนิดเชิงระนาบ การควบคุมเครื่องจักรกลสวิตช์รีลักแตนซ์แบบไร้เซนเซอร์ ประเด็นใหม่ๆใน
การควบคุมและการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าสวิตช์รีลักแตนซ์
Structures and operating principles of switched reluctance machines;
control techniques for switched reluctance motor drives; linear switched reluctance motor
drives; planar switched reluctance motor drives; sensorless control for switched reluctance
machines; new issues in switched reluctance machines control and applications

EN4013112

การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของการขับเคลื่อนกระแสสลับ
3(3-0-6)
Vector Control and Dynamics of AC Drives
แนะนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ กระแสสลับ แบบจาลอง ดี-คิว ของเครื่องจักรกล
ชนิดเหนี่ยวนาและชนิดซิงโครนัส แบบจาลอง ดี-คิว ของคอนเวอร์เตอร์กาลังชนิดโซลิดสเตท การวิเคราะห์
เวกเตอร์เชิงซ้อนของเครื่องจักรกลชนิดเหนี่ยวนา หลักการควบคุมแบบเวกเตอร์และฟิลด์โอเรียนเตชั่น การคุม
ค่ากระแสในคอนเวอร์เตอร์ กาลัง ความไวของพารามิเตอร์และผลกระทบจากการอิ่มตัวในฟิลด์โอเรียนเตชั่น
แบบอ้อม การทางานช่วงฟิลด์วีคเค็นนิ่ง
Introduction to ac drives; D-Q modeling of induction and synchronous
machines; D-Q modeling of solid state power converter; complex vector analysis of
induction machines; principle of vector and field orientation control; current regulation in
power converters; parameter sensitivity and saturation effects in indirect field orientation;
field weakening operation

EN4013113

วิศวกรรมระบบการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Measurement Systems and Electrical Instrumentation
Engineering
พัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องมือวัด อุปกรณ์และตัวตรวจจับสาหรับแรงดัน อุณหภูมิ
ความชื้น การไหล เครื่องมือวัดมาตรฐาน ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวั ดแรงดัน กระแส เทคนิคการวัด
ด้วยระบบดิจิตอลสัญญาณรบกวน การชีลด์ ระบบโครงข่ายของตัวตรวจจับในงานควบคุมการผลิต บทบาทของ
ตัวตรวจจับ และเทคโนโลยีการควบคุมในการประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
ของตัวตรวจจับและการประยุกต์ใช้ในงานการผลิต
Development of instrumentation technology; components and sensor
transducers for pressure; temperature; humidity flow; measurement safety; validity;
measurement of voltage, current and power digital measurement technic; noise; shielding
network of sensors for manufacturing control; roles of sensor and control technology in
computer integrated technology; and advanced sensor technology in manufacturing applications
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EN4013114

วิศวกรรมการสอบเทียบทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Calibration Engineering
การสอบเทียบ คุณลักษณะของเครื่องวัดและแหล่งจ่ายมาตรฐาน การลดทอนสัญญาณ
รบกวน ความคลาดเคลื่อนและรูปแบบทางคณิตศาสตร์ แหล่งกาเนิดและการประเมินความไม่แน่นอนของการ
วัด การสอบเทียบเครื่องวัดดิจิทัลหลายฟังก์ชัน การสอบเทียบแหล่งจ่ายหลายฟังก์ชัน
Calibration; specifications of instruments and calibrators; noise reduction;
errors and mathematical model; source and estimation of measurement uncertainty; digital
multimeter calibration; multifuctions- calibrator calibration
EN4013115
มาตรวิทยาทางไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Electrical Metrology
มาตรวิทยาและการวัด การสอบย้อนกลั บ มาตรฐานระดับปฐมภูมิ มาตรฐานระดั บ
ทุติยภูมิ มาตรฐานระดับทางาน ตัวมาตรฐานทางไฟฟ้า การถ่ายทอดค่า มาตรวิทยาไฟฟ้าทางด้านต่างๆ
Metrology and measurement; traceability; primary standard; secondary
standard; working standard; electrical standards; values transfer; electrical metrology fields
EN4013116
วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Robotic Engineering
พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมแขนกลเชิงเส้น หลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในระบบการผลิ ตสมั ย ใหม่ การจ าแนกประเภทและลั กษณะของหุ่ นยนต์อุ ตสาหกรรม การ
โปรแกรมการท างานของหุ่ น ยนต์ อุ ตสาหกรรม การวิเคราะห์ การเคลื่ อนที่ และการควบคุ มและเซนเซอร์
ปัญญาประดิษฐ์
Dynamic of Robots, linear control of robotic arms; principle and application
of industrial robots in modern manufacturing system; identification and classification of
industrial robots; industrial robot programming; movement analysis and control; sensor of
robot and artificial intelligence.
EN4013117
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
หัวข้อเลือกที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected topics of interest in the field of electrical engineering
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3. วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
EN4014101
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
การดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และการเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Research investigation to acquire knowledge in electrical engineering using
electrical engineering technology; and thesis writing for academic publication
แผน ก แบบ ก 2
EN4014102
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และการเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Research investigation to acquire knowledge in electrical engineering using
electrical engineering technology; and thesis writing for academic publication
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายนัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ

รอง
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1005-01399-90-2

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

2

นายณัฐพงศ์ พันธุนะ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3-1006-00520-81-5

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

3

นายสาคร วุฒิพัฒนพันธุ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3-1012-02290-39-0

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

4

นายพสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร

อาจารย์

Ph.D.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1020-01973-01-6

M.Sc.
วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2553
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์,
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, พ.ศ. 2539
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2558
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, พ.ศ. 2539
Electrical
Northumbria
Power
University, UK.
Engineering ค.ศ. 2012
Electrical
Northumbria
Power
University, UK.
Engineering ค.ศ. 2007
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
พ.ศ. 2548

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

นายมนัส บุญเทียรทอง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.ม

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

อส.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม.

ไฟฟ้า

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

D.Ed.

Educational
Administration

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเอเซีย
อาคเนย์, พ.ศ. 2536
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2548
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,
พ.ศ. 2552
วิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ,
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี,
พ.ศ. 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2529
University of Northern
Philippines, Philippines,
ค.ศ. 2015
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2548
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, พ.ศ. 2541

x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

นายพูนศรี วรรณการ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3-1009-04404-28-9

3

นายสมเกียรติ ทองแก้ว

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3-1017-01167-28-3

4

นายศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1009-00034-07-0

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลาดับที่

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

นายพนา ดุสิตากร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม.

วศ.ด.

บริหารอาชีวะ
และเทคนิค
ศึกษา
เทคโนโลยี
ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, พ.ศ. 2556
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2546
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์,
พ.ศ. 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์, พ.ศ. 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2543
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, พ.ศ. 2538

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-5599-00039-57-2

6

นายอรุณ ชลังสุทธิ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3-2009-00667-62-4
7

นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1206-00640-88-8

อส.บ.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รอง
ศาสตราจารย์

D.Ing.

3-1009-01190-97-1

วศ.ม.
วศ.บ.

2

นายทง ลานธารทอง

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1021-02141-43-1

รอง
ศาสตราจารย์

วศ.ม.
ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

3

นายสุวิทย์ อัจฉริยะเมต

ปร.ด.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-2199-00133-15-6

วศ.ม.
วศ.บ.

4

นายอรรถ พยอมหอม

ปร.ด.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
3-1002-01635-80-5

วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

Automatique Ecole Nationale
et raitement Superieure Des
du Signal
Telecommunication
Paris, France,
ค.ศ. 1984
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2522
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2520
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี,
พ.ศ. 2553
ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2534
วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์, พ.ศ. 2523
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2553
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2535
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2539

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลาดับที่

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ปร.ด.

x-xxxx-xxxxx-xx-x
33-4098-00094-61-1

วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2556
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ.
2548
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2539

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
3

3

3

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
ข้อกาหนดในการวิจัยสาหรับ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีรายงานวิทยาพินธ์ที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด ส่วน
หนึ่ ง ของงานวิ จั ย ต้ องได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นวารสารระดั บชาติ ห รื อ นานาชาติ หรื อการประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้องานวิจัย จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ ไขปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทางานวิจัยได้ และมี
ขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบาย หรือแสดงถึงหลักการที่นามาใช้ในการทางานวิจัยโดยผ่านการสื่ อสารด้วย
ภาษาเขียนและภาษาพูดได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยีและเครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการ
ทางานวิจัยอย่างเป็นระบบ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา
และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
(4) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องมี
ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 บทความ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีเอกสารรวบรวมเล่มงานวิจัย เป็นรูปเล่มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
(2) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามแผนการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร
2.2 ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับคะแนน S
2.3 ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
(3) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 มีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมี
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามแผนการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร
3.3 ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับคะแนน S
3.4 ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร พ.ศ.2560 และการสอบวิทยานิพนธ์ได้ระดับคะแนน P ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
5.6.1 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ
5.6.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมวางกรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
5.6.3 นักศึกษาทาการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และทาการค้นคว้าเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 3 การสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความรู้และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ในวิชาชีพ เพื่อฝึกทักษะการตีความหมาย
การสื่อสาร
การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุป การเขียนบทความเชิงวิชาการ การสื่อสารและ
เสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดการศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ

มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิคสื่อสารและการเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลรวมถึงการวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และเป็นอิสระโดยสอดแทรกเนื้อของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคคลิกภาพด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา

ด้านภาวะผู้นา และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทาโครงการเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว กาหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ในการนาเสนอรายงาน เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นาทางวิชาชีพที่ดี
- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นาใน
ความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการควบคู่กับด้านสังคมและวัฒนธรรม
- การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อเวลา ความสม่าเสมอ
ในการพัฒนาผลการทางาน เสนอผลงาน การมีส่วนร่วมโดยเสริมทักษะในการอภิปราย
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากการสัมมนาระหว่างศึกษาในหลักสูตร

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนสอดแทรก เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างดี ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานและสังคมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
(3) มี ค วามสามารถวางแผนการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระ บบ ร่ ว มคิ ด และรั บ ฟั ง
ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ร่ ว มงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม จาก
การนาความรู้ทางวิศวกรรมไปปฏิบัติงานได้
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและนักวิชาการ
รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทา
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(4) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการร่วมกิจกรรม
(5) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(6) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(7) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การน าเสนอในชั้ น เรี ย น
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(3) สามารถบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับวิศวกรรม
แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่าง
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง การบรรยาย การแก้ ปั ญ หากรณี ศึ ก ษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน การรายงานผลและการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการโดยเน้น
หลั กการทางทฤษฎี นอกจากนี้ ควรจั ดให้ มี การเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัยของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการทาวิจัยหรือการค้นคว้า
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั กศึก ษาต้ องสามารถพัฒ นาตนเอง จากการวิจัย หรือ การค้นคว้ าอิส ระตามแต่ กรณี และ
สามารถนาไปประยุกต์เพื่อการประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทั ก ษะทางปั ญ ญา แก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นพร้ อ มกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ชา
วิศวกรรมไฟฟ้า การทาโครงการรายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ เพื่อความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุของปัญหา เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนของสิ่งต่าง ๆ
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาแนวคิด สอนในลักษณะการจั ดการระบบสารสนเทศในวิชาชีพและที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความรอบครอบในการแก้ไขปัญหา
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม และมีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาทางด้านวิศวกรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) การรายงานผลการวิจัย หรือค้นคว้าอิสระโดยการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ผ่านการวิจัยและทาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในการสัมมนาประจาภาคเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
หลังจากจบการศึกษานักศึกษาไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องสร้าง
ความร่วมมือในการทางานใหม่ และหรือเป็นผู้ที่มีตาแหน่งด้านการบริหารในองค์กร ทั้งจากสถาบันและหน่วยงาน
อื่น รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาความร่วมมือ
ในการทางานกับกลุ่มคนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ผู้สอน
ต้องสอดแทรกวิธีการเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอนรายวิชา หรืออาจจะมอบหมาย
ให้นักศึกษาทาโครงการรายวิชา การทาวิจัย เพื่อให้เกิดทักษะด้านการสร้ างความร่วมมือภายใต้สถานการณ์ที่มี
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
(1) สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสื่อสารในการใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ในวิชาชีพและการดาเนินชีวิต
รวมทั้งใช้ความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

28
(4) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่ มีการกาหนดโครงการประจาวิช าให้ มีการทางานเป็นกลุ่ ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหน่วยงาน หรือต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมวิชาชีพ การสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก ทักษะการเป็นผู้นา การนาเสนอรายงานกลุ่มหรือ
เดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจาภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการทาวิจัย ผลการวิจัย และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมและสั่งการ ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ โ ครงข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการติ ด ต่อ สื่ อ สารที่ทั นสมั ย
ในการค้นคว้าข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการติดต่อข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สัญลักษณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณในการประมวลผลทางวิศวกรรมได้ และใช้เครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ นความสามารถในการอธิ บายถึ งข้ อจ ากั ด เหตุ ผลในการเลื อกใช้ เครื่ องมื อต่ างๆ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นถึงแต่ละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุ ในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้ บางเรื่อง ผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างดี ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความรั บผิ ดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานและสังคมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
(3) มีค วามสามารถวางแผนการปฏิบั ติ งานอย่ า งเป็ น ระบบ ร่ ว มคิ ดและรั บ ฟัง ข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ร่วมงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการนา
ความรู้ทางวิศวกรรมไปปฏิบัติงานได้
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและนักวิชาการ รวมถึง
การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและผู้อื่น
ความรู้
(1) มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(3) สามารถบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับวิศวกรรมแขนงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความรอบครอบในการแก้ไขปัญหา
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นะบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมี
ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สื่อสารในการใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ในวิชาชีพและการดาเนินชีวิต รวมทั้งใช้
ความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
(3) สามารถวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง สังคม และทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
(4) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมและสั่งการ ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกีย่ วข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ในการค้นคว้า
ข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการติดต่อข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณในการประมวลผลทางวิศวกรรมได้ และใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
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31

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาบังคับ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
EN4012101

EN4012103
EN4012104

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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EN4012102

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และแบบจาลอง
ระเบียบวิธี วิจัยสาหรั บ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1
สัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 2

2

2. ด้านความรู้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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32

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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EN4013101 การวางแผนระบบไฟฟ้ า
กาลัง
EN4013102 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า ค ว า ม
เชื่อ ถือ ได้ข องระบบไฟฟ้ า
กาลัง
EN4013103 การประสานสัมพันธ์
การฉนวน
EN4013104 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้น
สูง
EN4013105 ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ไ ฟ ฟ้ า
อัจฉริยะและพลังงานแบบ
ยั่งยืน
EN4013106 การป้ อ งกั น ระบบไฟฟ้ า
กาลังขั้นสูง
EN4013107 คุณภาพกาลังไฟฟ้า
EN4013108 พลศาสตร์ และเสถี ยรภาพ
ของระบบไฟฟ้ากาลัง

2

2. ด้านความรู้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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33

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
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EN4013109 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
EN4013110 อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก า ลั ง
ขั้นสูง
EN4013111 เครื่องจักรกลแบบสวิตช์รี
ลักแตนซ์และการขับเคลื่อน
EN4013112 การควบคุมแบบเวกเตอร์
และพลวัตของการขับเคลื่อน
กระแสสลับ
EN4013113 วิ ศ วกรรมระบบการวั ด
และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
EN4013114 วิ ศ วกรรมการสอบเที ย บ
ทางไฟฟ้า
EN4013115 มาตรวิทยา ทางไฟฟ้า
ขั้นสูง
EN4013116 วิศวกรรมหุ่นยนต์
EN4013117 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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34

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
EN4014101 วิทยานิพนธ์
EN4014102 วิทยานิพนธ์

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
              
              

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
    
    

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ข องนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดย
ทวนสอบจากคะแนนสอบ งานที่มอบหมาย อาจจะเป็น โครงการกลุ่มหรือเดี่ยว ซึ่งแต่ละรายวิชาอาจจะ
แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงการค้นคว้า หรือการทาวิจัยในวิชาชีพ
การทวนสอบในระดับรายวิชา จากคะแนนสอบ การรายงาน และให้นักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินผลการวิจัย การสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบที่ผ่านการแต่งตั้งจาก
กรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
การทวนสอบวิทยานิพนธ์โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ และรายงานผลทั้งที่เป็ น ทางการหรือไม่เป็นทางการโดยการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยที่ผ่ านการควบคุม
การดาเนินการตามแผนการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ควรเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
การทาวิจัยในการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทาวิจัยอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้รับเพื่อย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน ดังนี้
(1) ภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้านระยะเวลาในการ
หางานทา ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
(3) การประเมินตาแหน่ง ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและหรือความสามารถอื่น ๆ ของ
บัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่ น โดยส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ประเมินหลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
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(7) ผลงานของนั กศึกษาที่ เป็ นรูปธรรม อาทิ จานวนรายงานวิจัย บทความวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ การตีพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์ จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และจานวนกิจกรรมจิตอาสาที่ทาประโยชน์แก่สังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา
(1) การวัดผล และการสาเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
(2) การประเมิ น ผลการศึกษาในแต่ล ะวิช าให้ กาหนดเป็น ระดับคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมี ค่าระดั บ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน

ค่าระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

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 / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย

(3) การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศและการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศให้ผลการประเมินผลเป็นระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory)
(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
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(4) การสาเร็จการศึกษา
(ก) แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(ข) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามกาหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อ
สานั กส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิ ทยาลัย/คณะ ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ การวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ พื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริ ย ธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทั กษะความสั มพัน ธ์ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒ นานักศึกษาในรูป แบบต่างๆ มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ในการดาเนินงานคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ย วกับ การรั บ สมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริห าร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และก าหนดเป็ น มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ระบวนการก าหนดสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต มีการบริห ารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับ
การจั ดการเรีย นการสอนทุกหลั กสู ตร รวมทั้งมีการประเมินความพึง พอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ
X มีการดาเนินกิจกรรม
- ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับกรรมการบริหารหลักสูตร
และ/หรื อ การปรึกษาหารื อกับ ผู้ เชี่ย วชาญด้านหลั กสูตรหรือวิธีการสอน ส่ วนช่ว งหลั งการสอนควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง กระทาได้โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
โดยกาหนดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาดังนี้
1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจจากข้อมูล
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่/ผู้ประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนิ นการประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ในหมวดที่ 7 และหมวดที่ 8 รวมถึงจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลข้ างต้น โดยผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานอาจารย์ประจา
ภาคผนวก ช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)
ภาคผนวก ซ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้ องกับ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่ง พระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕49
(๒) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕6
(3) ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕5๘
(4) ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕59
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หลักสูตร” หมายความว่า หลั กสู ตรสาขาวิช าต่าง ๆ ในระดั บบัณ ฑิต ศึ กษาที่ส ภามหาวิทยาลั ย
ให้ความเห็นชอบ
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“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 อาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคาแนะนาของคณะ เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตร
“อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่ า ผู้ ที่มีคุ ณสมบัติและได้รั บการแต่ ง ตั้ง ให้ มีส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
แบบเหมาจ่าย
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัด การเรียนในแต่ล ะภาคการศึ กษาของแต่ล ะหลั กสู ตร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการเรียนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6
ปีก ารศึก ษาให้เ ริ่ม ต้น ตั้ง แต่วัน ที่ ๑ มิถุน ายนของทุก ปี และสิ้น สุด ลงในวัน ที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ 7 ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการกากับ ดูแลคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ คณะใดหรือสาขาวิชา
ใดมีหน้าทีจ่ ัดการศึกษาในหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
(2) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(2.1) ภาคการศึก ษาที่ห นึ่ง (First Semester) ตั้ง แต่เ ดือ นมิถุน ายนเป็น ต้น ไป เป็น
เวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2.2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา
๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจ
เปิด ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา ๘ สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 8 รูปแบบการจัดการศึกษา
(๑) การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ
(2) การศึกษาภาคสมทบ เป็นการจัดการศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลาราชการ
ในภาคการศึกษาปกติ
(3) การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
แบบผสมผสาน ดังนี้
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(3.1) การศึกษาเฉพาะช่วงเวลาของปี เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะช่วงของภาคการศึกษาหรือ
จัดเฉพาะภาคฤดูร้อน
(3.2) การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ
โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาในต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การจัด การศึก ษาแต่ล ะรูป แบบให้พิจ ารณาตามความเหมาะสมกับ แต่ล ะหลัก สูต ร ทั้ง นี้ ต้องจัด
การศึกษาให้ได้เนื้อหาโดยรวมที่มีน้าหนักสมดุลกับโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยคิด
เทียบเคียงน้าหนักหน่วยกิต ตามข้อ 9
ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิช าภาคทฤษฎีที่ใ ช้เ วลาบรรยายหรือ อภิป รายปัญ หาไม่น้อ ยกว่า ๑๕ ชั่ว โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(4) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(5) วิท ยานิพ นธ์ห รือ การค้น คว้า อิส ระ ที่ใ ช้เ วลาศึก ษาค้น คว้า ไม่น้อ ยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มี
ความชานาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิ บัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(2)
หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
(3) หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง เป็น หลัก สูต รการศึก ษาที่พัฒ นานัก วิช าการ และนัก
วิช าชีพให้มีความชานาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้เ ชี่ย วชาญ สามารถปฏิบัติง านได้ดียิ่งขึ้น โดย
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(4) หลัก สูต รปริญ ญาเอก เป็น หลัก สูต รการศึก ษาที่พัฒ นานัก วิช าการและนัก วิช าชีพ ที่มี ความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่ างต่อเนื่ อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้ มี
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ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ให้มีจานวนหน่ว ยกิต รวมตลอดหลักสูต ร ไม่น้อ ยกว่า 24
หน่วยกิต
(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
(2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(ก) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โ ดยไม่นับหน่ว ยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(ข) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ว ยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาในหลักสูตรอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2.2) แผน ข เป็น แผนการศึก ษาที่เ น้น ศึก ษางานรายวิช า โดยไม่ต้อ งทาวิท ยานิพ นธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หากหลักสูตรใดที่จัดการเรียนการสอนแผน ก ไม่จาเป็นต้องจัด การเรีย นการสอน แผน ข
แต่หากหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแผน ข จะต้องจัดการเรียนการเรียนการสอน แผน ก ด้วย
(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต
(4) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง ดังนี้
(4.1) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ หน่วย
กิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
(ก) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
(ข) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
(4.2) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(ข) แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
3 ปีการศึกษา
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(2) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(3) หลั กสูตรปริ ญญาเอก ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญา
เอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
(4) การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 16(3) (3.1) และข้อ 16(3) (3.2)
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 13 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั ้น สูง ผู ้เ ข้า ศึก ษาต้อ งส าเร็จ การศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(3.1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยมีผลการเรียนดีมาก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(3.2) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3.3) ไม่เ คยพ้น สภาพจากการเป็น นัก ศึก ษา เนื่อ งจากการสอบวัด คุณ สมบัติไ ม่ผ่า น
ตามข้อ 31 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 14 การรับเข้าศึกษา
(๑) วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ในกรณีที่ผู้ส มัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสาเร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร และปฏิบ ัติต าม
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
(4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
เป็น นัก ศึก ษาพิเ ศษตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร แต่บุค คลนั้น ต้อ งมีคุณ วุฒิ
และคุณสมบัติตามข้อ 13
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ที่ไ ด้รับ การคัด เลือ ก จะมีส ภาพเป็น นัก ศึก ษาต่อ เมื่อ ได้ขึ้น ทะเบีย นเป็น นัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(2) การขึ้นทะเบียนเป็นนั กศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยนาหลั กฐานตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ผู้ที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กที่ไ ม่อ าจมาขึ้น ทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ม หาวิท ยาลัย
กาหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์
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อักษรภายในวันที่กาหนดให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวัน
สุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มารายงานตัว
(4) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
(5) นักศึกษาต้องมีบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาภาค
ปกติเ ปลี่ย นประเภทเป็น นัก ศึก ษาภาคสมทบหรือ นักศึก ษาภาคพิเศษได้ ทั้ง นี้ นัก ศึก ษาต้อ งปฏิบัติต าม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาระค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง
ๆ ส าหรับ นัก ศึก ษาภาคพิเ ศษหรือ ภาคสมทบตามจ านวนที ่ม หาวิท ยาลัย ก าหนดไว้น ับ ตั ้ง แต่ภ าค
การศึกษาที่ เปลี่ยนประเภท
(2.2) นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาค
ปกติไม่ได้
(2.3) นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ได้
(3) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
(3.1) นัก ศึก ษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่ม หาวิท ยาลัย รับ เข้า เป็น นัก ศึก ษาโดยสมบูร ณ์ เพื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
(3.2) นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนในภาค
การศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนด เนื่องจากคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาบางประการไม่ครบตามที่กาหนดไว้ใน
หลัก สูต ร ยกเว้น หลัก สูต รปริญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 และหลัก สูต รปริญ ญาเอก แบบ 1 มิใ ห้มี
นักศึกษาทดลองเรียน
นักศึกษาทดลองเรีย นที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนรายวิช าใน
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาตามเกณฑ์ที่กาหนด และสอบได้ค ะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากวา 3.00 ให้เ ปลี่ย นสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3.3) นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและ/หรือทาการวิจัยโดย
ไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษได้ โดยอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้เข้าศึกษาและ/หรือทาการวิจัย
ได้ โดยต้องชาระเงินตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
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สาหรับอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลายหลัก สูต รได้ใ นเวลาเดีย วกัน แต่ต้อ งเป็น หลัก สูต รที่อ าจารย์ผู ้นั้น มีคุณ วุฒ ิต รงหรือ สัม พัน ธ์ก ับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผล
และการพั ฒ นาหลั กสู ตร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรต้องอยู่ ประจ าหลั กสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จั ด
การศึกษา โดยจะเป็น อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รเกิน กว่า ๑ หลัก สูต รในเวลาเดีย วกัน ไม่ไ ด้ ยกเว้น
พหุวิท ยาการหรือ สหวิท ยาการ ให้เ ป็น อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รได้อีก หนึ่ง หลัก สูต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
(4) อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ ทา
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
(5) อาจารย์ที่ป รึก ษา หมายถึง อาจารย์ป ระจาที่ค ณะแต่ง ตั้ง เพื่อ ทาหน้า ที่ใ ห้คาปรึ กษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
(6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(6.1) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก หรือ การค้น คว้า อิส ระหลัก หมายถึง อาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาเฉพาะราย
(6.2) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว มหรือ การค้น คว้า อิส ระร่ว ม หมายถึง อาจารย์
ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่คณะแต่งตั้ง เพื่อทาหน้าที่ร่ว มกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ห ลัก หรือการ
ค้นคว้าอิสระหลัก
(7) อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(7.1) ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
(7.2) ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ย วชาญในสาขาวิช า ที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 18 จานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑.1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิช าการที่ไ ม่ใ ช่ส่ว นหนึ่งของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรับ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ทางวิช าชีพ อาจารย์ป ระจาหลัก สูต รต้อ งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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(๑.2) อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเท่า หรือขั้น ต่าปริญญาโทหรือเทีย บเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการ ที่
ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่ มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ส าหรั บสาขาวิช าที่ ไ ม่ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลัก สูต รครบตามจานวนหรือ มีจานวนนัก ศึก ษาน้อ ยกว่า ๑๐ คน มหาวิท ยาลัย ต้อ งเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(๑.3) อาจารย์ผู ้ส อน ต้อ งเป็น อาจารย์ป ระจาหรือ อาจารย์พิเ ศษที ่มีคุณ วุฒ ิขั้น ต่ า
ปริญ ญาโท หรือเทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้น หรือ สาขาวิช าที่สัม พั น ธ์กัน หรือ ในสาขาวิช าของรายวิช าที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(2.1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(2.2) อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทีย บเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ว นหนึ่งของการศึก ษาเพื่อรับ ปริญญาและเป็นผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่ มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ส าหรั บสาขาวิช าที่ ไ ม่ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลัก สูต รครบตามจานวนหรือ มีจานวนนัก ศึก ษาน้อ ยกว่า ๑๐ คน มหาวิท ยาลัย ต้อ งเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(2.3) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไ ม่ใ ช่ส ่ว นหนึ ่ง ของการศึก ษาเพื ่อ รับ ปริญ ญาและเป็น ผลงานทางวิช าการที ่ไ ด้ร ับ การเผยแพร่ต าม

53
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕
ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้ง นี้ต้องมี คุณวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
ส าหรับ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั ้น สูง ทางวิช าชีพ อาจารย์ผู ้ส อนต้อ งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
(3) ปริญญาโท
(3.1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิช าการที่ไ ม่ใ ช่ส่ว นหนึ่งของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(3.2) อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ ปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งส าหรั บสาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลัก สูต รครบตามจานวนหรือ มีจานวนนัก ศึก ษาน้อ ยกว่า ๑๐ คน มหาวิท ยาลัย ต้อ งเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(3.3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(ก) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก หรือ การค้น คว้า อิส ระหลัก ต้อ งเป็น
อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร มีคุณ วุฒิป ริญ ญาเอกหรือ เทีย บเท่า หรือ ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือ เทีย บเท่า ที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการค้นคว้าอิสระร่วม ที่เป็นอาจารย์ประจาต้อง
มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก
ส าหรับ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว มหรือ การค้น คว้า อิส ระร่ว ม ที่เ ป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ใ นวารสารที ่มีชื่อ อยู ่ใ นฐานข้อ มูล ที ่เ ป็น ที่ย อมรับ ในระดับ ชาติ ซึ่ง ตร งหรือ สัม พัน ธ์กับ หัว ข้อ
วิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกที่ไ ม่ มีคุ ณ วุฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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(3.4) อาจารย์ผู ้ส อบวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งประกอบด้ว ย อาจารย์ป ระจาหลัก สูต รและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ ผู้ ส อบการค้ น คว้าอิ ส ระ ต้ องประกอบด้ ว ย อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร และ/หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้น ต่าปริญญาโทหรือเทีย บเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู ้ท รงคุณวุฒ ิภ ายนอกที่ไ ม่มีคุณ วุฒ ิแ ละผลงานทางวิช าการตามที่กาหนด
ข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัม พัน ธ์กับ หัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ห รือ การค้น คว้า อิส ระโดยผ่า นความเห็น ชอบจากสภามหาวิท ยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(3.5) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้น หรือ สาขาวิช าที่สัม พัน ธ์กัน หรือ ในสาขาวิช าของรายวิช าที่ส อน และต้อ งมี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
(4) ปริญญาเอก
(4.1) อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้ นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่ างน้ อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้ อนหลั ง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจัย
(4.2) อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจ ารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีที่ มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ส าหรั บสาขาวิช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลัก สูต รครบตามจานวน หรือ มีจานวนนัก ศึก ษาน้อ ยกว่า ๑๐ คน มหาวิท ยาลัย ต้อ งเสนอจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
(4.3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(ก) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิทยานิพนธ์ห ลัก ต้อ งเป็น อาจารย์ป ระจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย ๓
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที ่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร ่ว มที ่เ ป็น อาจารย์ป ระจา ต้อ งมีค ุณ วุฒ ิแ ละ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว มที่เ ป็น ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิภ ายนอก ต้อ งมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู ้ท รงคุณวุฒ ิภ ายนอกที่ไ ม่มีคุณ วุฒ ิแ ละผลงานทางวิช าการตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือ สัม พัน ธ์ก ับ หัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์โ ดยผ่า นความเห็น ชอบจากสภามหาวิท ยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(4.4) อาจารย์ผู ้ส อบวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจาหลัก สูต รและ
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่น้ อยกว่า ๕ คน ทั้ งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้น ต่าปริญญาโทหรือเทีย บเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจ ารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่ างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิ ช าการที่ไ ด้ รั บ การตีพิ ม พ์เ ผยแพร่ ใ นวารสารที่มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้อ มู ล ที่เ ป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู ้ท รงคุณวุฒ ิภ ายนอกที่ไ ม่มีคุณ วุฒ ิแ ละผลงานทางวิช าการตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
(4.5) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา ที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไ ม่ใ ช่ส ่ว นหนึ ่ง ของการศึก ษาเพื ่อ รับ ปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิช าการที ่ไ ด้ร ับ การเผยแพร่ต าม
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หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 19 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๑) อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร ๑ คน ให้เ ป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก ของนัก ศึก ษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีอาจารย์ป ระจาหลัก สูต รมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า และมีผ ลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาค
การศึกษา
กรณีอาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่
เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้เสนอต่อสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณา แต่ทั้ง นี้
ต้องไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
(2) อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร ๑ คน ให้เ ป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระของนัก ศึก ษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
(3) อาจารย์ผู ้ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต รต้อ งทาหน้า ที ่อ าจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ และ /หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด 5
การจัดการศึกษา
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียน
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด และนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามวัน เวลาและสถานที่
ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัดจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
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(3) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึก ษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้องกระทา
ภายใน ๒ สัป ดาห์แ รก นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาปกติ หรือ ภายในสัป ดาห์แ รกนับ จากวัน เปิด ภาค
การศึกษาฤดูร้อน
(4) การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(4.1) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(4.2) ในภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
(4.3) ในภาคการศึก ษาฤดูร้อ น นัก ศึก ษาสามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
(5) การลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าเพื่อเข้าร่ว มฟัง การบรรยายหมายถึง การลงทะเบีย นเรีย น
รายวิช าเป็น พิเศษ โดยไม่นับ หน่ว ยกิตรวมเข้า ในจานวนหน่ว ยกิต ตามภาคการศึกษา และจานวนหน่ว ย
กิต รวมตลอดหลักสูตร โดยให้บันทึกระดับคะแนน AU ให้กับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
(6) การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าโดยไม่นับ หน่ว ยกิต โดย “รายวิ ช าไม่ นับหน่ว ยกิ ต ” หมายถึ ง
รายวิ ชาที่ก าหนดในหลั กสู ตร หรื อรายวิ ชาที่คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรกาหนด ให้ ศึกษาเพิ่ มเติม โดย
นักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่าน โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6.1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
แบบ 1 หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
(6.2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่มีพื้นฐานพอเพียงสาหรับการศึกษาในหลักสูตรที่เข้า
ศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจะกาหนดให้เรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร โดยต้องสอบผ่าน
ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน S คือ สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) หรือ U คือ
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
(7) มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ
(8) การขอถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการถอนคืน เงิน
ค่าจัดการศึกษา
ข้อ 21 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิช าต้องกระทาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(2.1) การขอถอนรายวิช าภายใน 4 สัป ดาห์ นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาปกติ หรือ
ภายในสั ป ดาห์ ที่ส อง นั บ จากวัน เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิช าที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา
(2.2) การขอถอนรายวิชาหลังจาก 4 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์ที่สอง แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
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(2.3) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัป ดาห์นับ จากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน F หรือ U
ในรายวิชาที่ขอถอน
ข้อ 22 การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่ล งทะเบี ยนเรีย นครบตามหลักสูตรแล้ ว แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาได้ครบถ้วน ให้ชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามที่กาหนด
ข้อ 23 ลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร แต่มีค วาม
ประสงค์ขอหยุดเรีย นชั่วคราว โดยยื่น คาร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามที่กาหนดดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(2) ได้รับ ทุน แลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาระหว่า งประเทศหรือ ทุน อื่น ใดซึ่ง มหาวิท ยาลัย เห็น สมควร
สนับสนุน
(3) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาศึกษาในภาค
การศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(4) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนั กศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ
เมื่อได้รั บอนุ ญาตให้ ลาพักการศึกษา ให้ นับระยะที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ยกเว้น การลาพัก การศึก ษาตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) และในการลาพัก การศึก ษา นัก ศึก ษาจะลาพัก
การศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ล งทะเบียนเรียน แล้ว ไม่ทาการขอลาพักการศึกษา
ภายใน 2 สั ปดาห์ นั บ จากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลั ยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นัก ศึก ษาที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้ล าพัก การศึก ษาแล้ว เมื่อ จะกลับ เข้า ศึก ษา ต้อ งยื่น คาร้อ ง ขอกลับ
เข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
การลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(1) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง 4 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
สัป ดาห์ที่ส อง นับ จากวัน เปิด ภาคการศึ ก ษาฤดูร้อ น รายวิช าที่นัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นทั้ง หมดจะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(2) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด 4 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ พ้น
กาหนดสัป ดาห์ ที่สอง นับ จากวัน เปิด ภาคการศึก ษาฤดูร้อ น ให้บัน ทึก ระดับ คะแนน W ทุก รายวิช าที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 24 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13
(4) ถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(5) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
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(5.1) ไม่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ชาระค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
เวลาที่กาหนด
(5.2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา
(6) ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในหมวด 6
(7) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12
ข้อ 25 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ให้ อธิการบดีมีอานาจอนุมัติให้นั กศึกษาผู้ ใดที่ ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามข้อ 24(5)
สามารถคืนสภาพการเป็นนั กศึกษา ในกรณีมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี นับจากวันที่
นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชาระค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นั กศึกษาที่ได้รั บ อนุ มัติให้ คืน สภาพการเป็น นัก ศึก ษาจะมีส ภาพเป็น นัก ศึก ษาเช่น เดีย วกับ ก่อน
ถูกถอนชื่อ ทั้งนี้การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 12
ข้อ 26 การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่พ้น สภาพการเป็ น นั กศึกษา ตามข้อ 24(7) หากลงทะเบียนเรียนครบตามที่ห ลั กสู ตร
กาหนด ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ และมีการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว เหลือเพียงการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ
ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณี
พิเศษ จะมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และมีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหมด
ระยะเวลาการศึกษาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 27 การเปลี่ยนสาขาวิชา และแผนการศึกษา
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา หรือแผนการศึกษาในคณะเดียวกันได้ เมื่อได้ศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับ
อนุมัตจิ ากคณบดี
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 การสอบรายวิชาเป็ นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการสอบ
ข้อเขียน หรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ต้องประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑ์การพิจารณา
ผลการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชาให้คณบดี
เป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 29 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(๑) การสอบประมวลความรู้ ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
(2) การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ว ยการสอบข้อเขีย นและ/หรือการสอบปากเปล่า การ
สอบข้อเขียนให้ดาเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการ
นาหลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้
(3) คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รรับ ผิด ชอบในการจัด สอบประมวลความรู้อ ย่า งน้อ ย ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
(4) นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00

60
(5) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ ต้องยื่นคาร้องขอสอบ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ
(6) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้จานวน 3 5 คน ต่อคณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบคณะกรรมการสอบ
เป็น ผู้รับ ผิด ชอบดาเนิน การสอบ และให้ร ายงานผลการสอบต่อ คณบดีโ ดยผ่า น คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(7) ผู้ที่สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์ขอสอบแล้วแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งภายใน 1 ปีนับจาก การ
สอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 การสอบภาษาต่างประเทศ
(๑) นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญาโท และปริญ ญาเอกทุก คนต้อ งสอบผ่า นภาษาต่า งประเทศ
อย่างน้อย ๑ ภาษา
(2) วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 31 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(๑) การสอบวัด คุณ สมบัติ เป็น การสอบเพื่อ ประเมิน ความพร้อ มส าหรับ นัก ศึก ษาหลัก สูต ร
ปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลั กสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้
พื้นฐานและมีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(2) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อ
มีนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าหรือทั้งสองแบบใน
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จานวน 3 5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบ
เป็ นผู้ รับผิดชอบในการดาเนิ นการสอบ และให้ รายงานผลการสอบต่อคณบดี โดยผ่ านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
(5) นัก ศึก ษาจะมีสิท ธิ์ส อบวัด คุณ สมบัติ เมื่อ ได้รับ ความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ป รึก ษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะสอบได้
(6) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นคาร้องขอสอบผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ
(7) เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบโดยไม่มีเห ตุผ ลอัน
สมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
(8) ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30
วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(9) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับคะแนนเป็น S ภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรต่า งๆ ต่อ ไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภ าคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
(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
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(9.5) หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 32 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและแต่ล ะภาคการศึก ษา
โดยให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนนและผลการศึกษาเป็นดังนี้
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)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (Withdrawal)
เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Audit)

ข้ อ 33 การประเมิน ผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัด คุณ สมบัต ิ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๑) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
(2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
ข้อ 34 การคานวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) การคานวณหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้กระทาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา
(2) หน่ว ยกิตสะสม คือ จานวนหน่ว ยกิตของรายวิช าในระดับบัณฑิต ศึกษาที่ล งทะเบียนเรีย น
ทัง้ หมดที่ได้รับค่าระดับคะแนนตามข้อ 32
(3) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ทาดังนี้
(3.1) ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ย ประจาภาค คานวณจากผลการศึก ษาของนัก ศึก ษาในภาค
การศึก ษานั้น โดยเอาผลคูณ ของหน่ว ยกิต กับ ค่า ระดับ คะแนนของผลการศึก ษาแต่ล ะรายวิช าในระดับ

62
บัณ ฑิต ศึก ษาที ่น ัก ศึก ษาได้ร ับ รวมกัน เป็น ตัว ตั ้ง หารด้ว ยผลรวมของหน่ว ยกิต รายวิช าในระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
(3.2) ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสม ให้คานวณจากผลการศึก ษาของนัก ศึก ษาตั้ง แต่ เริ่ม
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้รับรวมกันเป็นตัวตั้งหารด้วยหน่วยกิตสะสม
ข้อ 35 สภาพการเป็นนักศึกษา และการเรียนซ้า
(๑) นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคต่ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่
ลงทะเบียนเรียน หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(2) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่
ต่ากว่า 3.00 ให้มีสถานภาพ “รอพินิจ” โดยการรอพินิจนั้นให้นับทุกภาคการศึกษาและจะต้องทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่น้อยกว่า 3.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังต่อไปนี้ มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
(2.1) หนึ ่ง ภาคการศึก ษาถัด ไป ส าหรับ นัก ศึก ษาประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(2.2) สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก
(3) นักศึกษาที่ได้รับ ระดับ คะแนนรายวิช าต่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึกษาเป็น
ระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า
(4) นักศึกษาที่ได้รับ ระดับ คะแนนรายวิช าต่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินการศึ กษาเป็น
ระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(5) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วมิได้ ยกเว้นการเรียนซ้าตาม
ความในข้อ 35(3) และข้อ 35(4) และมิให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้าครั้ง
ก่อนมารวมคานวณเป็นหน่วยกิตสะสมและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 36 การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 37 การลงโทษนัก ศึก ษาที่ทุจ ริต ในการสอบรายวิช าหรือ การคัด ลอกวิท ยานิพ นธ์/ ผลงาน
การค้นคว้าอิสระของผู้อื่น
(๑) การลงโทษนั กศึกษาที่ทุจ ริ ตในการสอบรายวิช าให้ เป็น ไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(2) การลงโทษนัก ศึก ษาที่คัด ลอกวิท ยานิพ นธ์/ ผลงานการค้น คว้า อิส ระของผู้อื่น หรือ ให้ผู้อื่น
จัด ทา ให้เ ป็น หน้า ที ่ข องคณะกรรมการสอบในการเสนอคณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต รเพื่อ แต่ง ตั ้ง
กรรมการตรวจสอบ และพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้
(2.1) กรณีที่ตรวจสอบพบในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด วินัย
นักศึกษา และมีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(2.2) กรณีที่ตรวจสอบพบเมื่อได้มีก ารอนุมัติปริญญาไปแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณบดี เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
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หมวด 7
การทาและการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 38 วิทยานิพนธ์ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า วิจัย หรือสารวจอัน
เป็นส่ว นหนึ่งของงานที่นักศึก ษาหลักสูต รปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูต รปริญ ญาเอกต้องทา
เพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
ข้อ 39 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) วิท ยานิพ นธ์ร ะดับ ปริญ ญาโท ให้มีอ าจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก 1 คน ในกรณีที่มี
ความจาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 คน
(2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ในกรณีที่มี ความ
จาเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 2 คน
ข้อ 40 คณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ค ณะแต่ง ตั้งขึ้น เพื่อ ทาการ
สอบวิทยานิ พนธ์ โดยมีกรรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์มี
จานวนและองค์ประกอบดังนี้
(๑) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
ข้อ 41 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการดังนี้
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ผ่าน/
เป็นที่พอใจแล้ว
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต และต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ผ่าน/เป็นที่พอใจแล้ว
(4) การพิจ ารณาหัว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ใ ห้เ ป็น ไป ตามขั้น ตอนที่ค ณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด
(5) หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ห ลั ก แล้ ว จึ งเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรเพื่อพิจ ารณา และให้ นาผลการ
พิจารณาเสนอต่อคณะ
(6) การเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกี่ย วข้อ งกับ หัว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ที่ไ ด้รับ อนุมัติแ ล้ว
หากเป็น การเปลี ่ย นแปลงหัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ หรือ สาระส าคัญ ของวิท ยานิพ นธ์ ให้ก ารประเมิน ผล
วิทยานิพนธ์ ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้าย
ข้อ 42 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
(๑) นักศึกษาปริญญาโท สอบหัว ข้อและเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ ส่ว นนักศึกษาปริญญาเอก สอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
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(2) นั กศึกษาต้องยื่นคาร้องพร้ อมหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่ อตามรูปแบบที่คณะกาหนด
จานวน 5 ชุด ต่อ คณะ ก่อ นวัน สอบเป็น เวลาอย่า งน้อ ย 5 วัน ทาการ และเมื่อ ได้รับ อ นุมัติใ ห้มีก ารสอบ
คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบทั่วกัน
(3) การสอบหัว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งดาเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน
นับ ตั้งแต่วัน ที่ยื่น คาร้อ งขอสอบ และได้รับอนุมัติหัว ข้อ และเค้า โครงวิท ยานิพนธ์ที่เสนอ มิฉะนั้น จะต้อ ง
เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่
(4) หลัง จากเสร็จ สิ้น การสอบ ให้ป ระธานการสอบวิท ยานิพ นธ์ร ายงานผลการสอบหัว ข้อ และ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้นัก ศึก ษาดาเนิน การแก้ไ ขแล้ว เสนออาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ห ลัก เพื่อ รายงานคณะภายใน 30
วันนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(5) การสอบความก้า วหน้า วิท ยานิพ นธ์ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้ท ราบความก้า วหน้า ในการทา
วิ ท ยานิ พ นธ์ และเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนั้น
(6) ให้ป ระธานกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ร ายงานผลการสอบความก้า วหน้า วิท ยานิพ นธ์
ไปยังคณะทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ
(7) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ ไปยัง
คณะ ก่อนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 43 การสอบวิทยานิพนธ์
(๑) นัก ศึก ษามีสิท ธิ์ข อสอบวิท ยานิพ นธ์ไ ด้ เมื่อ นัก ศึก ษาทาวิท ยานิพ นธ์เ สร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(๑.1) ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 120 วัน
(๑.2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
(๑.3) ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้
(2) การยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
(2.1) หลัก สูต รปริญ ญาโท ให้นัก ศึก ษายื่น คาร้อ งก่อ นวัน สอบเป็น เวลาไม่น้อ ยกว่า 15
วันทาการ
(2.2) หลัก สูต รปริญญาเอก ให้นักศึก ษายื่นคาร้อ งก่อนวันสอบเป็น เวลาไม่น้อ ยกว่า 30
วันทาการ
(2.3) การยื่ นคาร้ องขอสอบ ให้ ยื่นคาร้องพร้อมส าเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลั ย
ก าหนด จ านวน 5 ชุด พร้อ มทั ้ง วิท ยานิพ นธ์ฉ บับ สอบจ านวนเท่า กับ กรรมการสอบ เพื ่อ คณะจะได้
ดาเนิน การจัดส่งให้กรรมการสอบ และอีก 1 เล่ม เพื่อให้คณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบให้
ถูกต้องตามที่คณะได้ตรวจสอบและเสนอแนะ
(2.4) เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์คณะจะประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้
ทราบโดยทั่วกันก่อนสอบ 7 วัน
(3) การสอบวิทยานิพ นธ์ ให้เ ป็นการสอบปากเปล่า อย่า งเปิด เผย นัก ศึก ษาและผู้ส นใจอื่น ๆ
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ
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ข้อ 44 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
(๑) เมื่อการสอบวิทยานิ พนธ์เสร็จสิ้ น ให้ค ณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์อ ภิป รายแสดง ความ
คิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ดังนี้
(๑.1) “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถามได้ เป็น
ที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ นักศึกษาสามารถ
จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
(๑.2) “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ใ ห้
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
เห็ น สมควรให้ แก้ ไขหรื อเพิ่ ม เติ มสาระส าคั ญ และ/หรื อเรี ยบเรี ยงวิ ทยานิ พนธ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กาหนดระยะเวลา ที่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ โดยในระดับปริญญาโทต้องไม่เกิน 60 วัน และใน
ระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 90 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
(๑.3) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ได้
ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ที่ตนได้ทา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
(2) กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ผลการ
สอบจะถูก ปรับ เป็น F นัก ศึก ษาต้อ งดาเนิน การลงทะเบีย นวิท ยานิพ นธ์แ ละจัด ทาวิท ยานิพ นธ์ภ ายใต้
หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
(3) ให้ป ระธานกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัป ดาห์ นับ
จากวันสอบ
ข้อ 45 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
(๑) ภาษาที่ใ ช้ใ นการเขีย นวิท ยานิพ นธ์ใ ห้เ ป็น ไปตามที่กาหนดในหลัก สูต ร ในกรณีที่ไ ม่ไ ด้
กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษต่อคณะ
(2) รูปแบบการจัดทารูปเล่มให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 46 นัก ศึก ษาต้อ งส่ง วิท ยานิพ นธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ที ่ม ีล ายมือ ชื ่อ คณะกรรมการสอบ
วิท ยานิพ นธ์ ครบถ้วนทุกคน จานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อตามแบบที่
ก าหนดให้ แ ก่ ค ณะ ภายในวัน อนุม ัต ิผ ลประจ าภาคการศึก ษา ในกรณีที ่น ัก ศึก ษามีข ้อ ผูก พัน ต้อ งมอบ
วิทยานิพนธ์ให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้ อ 47 การยกเลิก ผลการสอบวิท ยานิพ นธ์ ในกรณีที ่ค ณะไม่ไ ด้ร ับ เล่ม วิท ยานิพ นธ์ฉ บับ
สมบูร ณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วัน สาหรับปริญญาโท และ 90
วั น ส าหรั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ง จากวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ าน คณะจะยกเลิ ก ผลการสอบ และประเมิ น ผล
วิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
ข้อ 48 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะ ภายในวันอนุมัติ
ผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับ
ระยะเวลาในข้อ 47

66
ข้อ 49 วิท ยานิพ นธ์ที่ไ ด้ร ับ อนุมัติจากคณะ จึง จะถือ ว่าเป็น วิทยานิพ นธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ และให้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักในเรื ่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิช าการได้ แต่ก ารนาเนื้อหาหรือผลการศึก ษาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่การทาวิทยานิพนธ์ ได้รับทุน
วิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อ
ผูกพันนั้น ๆ
หมวด 8
การทาและการสอบการค้นคว้าอิสระ
ข้ อ 50 การค้น คว้า อิส ระเป็น การค้น คว้า อิส ระของนัก ศึก ษาภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของ
อาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระอาจจะทาในรูปของการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎี การ
วิจัยปฏิบัติการ การวิจัย ในชั้น เรีย น ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่ง ประดิษ ฐ์ การรวบรวมและ
วิเคราะห์งานวิชาการ หรือการสร้างผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
เห็นสมควร
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/
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
ข้อ 53 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระได้ ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษานั้น และดาเนินการดังนี้
(๑) ต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 3.00
(2) การพิจ ารณาหัว ข้อและเค้าโครงการค้น คว้า อิส ระ ให้เ ป็น ไปตามขั้นตอนที่ค ณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด
(3) หัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระที่จ ะเสนอขออนุมัติต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และให้นาผล
การพิจารณาเสนอต่อคณะ
(4) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หาก
เป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ หรือสาระสาคัญของหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ให้ก ารประเมิน ผลการค้น คว้า อิส ระที่ล งทะเบีย นผ่า นมาทั้ง หมดเป็น โมฆะ นัก ศึก ษาต้อ งยื่น ขออนุมัติ
หัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระใหม่ โดยให้นับ เวลาจากวัน ที่ไ ด้รับ อนุมัติหัว ข้อ และเค้า โครงการ
ค้นคว้าอิสระครั้งสุดท้าย
ข้อ 54 การสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
(๑) การสอบหัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระต้อ งดาเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน
นับ ตั้ง แต่วัน ที่ยื่น คาร้อ งขอสอบหัว ข้อ และเค้า โครงการค้น คว้า อิส ระ และได้รับ อนุมัติหัว ข้อ และเค้ า
โครงการค้นคว้าอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นต้องดาเนินการเสนอหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่
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(2) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบหัวข้อ และ
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะเพื่อประกาศผล ถ้าผลการสอบ “ผ่าน” คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ดาเนินการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ แต่ถ้าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
แล้วเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรายงานคณะภายใน 30
วัน นับตั้งแต่วันสอบ
ข้อ 55 การเรีย บเรีย งการค้นคว้าอิส ระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทารายงานการค้นคว้าอิส ระ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 56 การสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑) นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอนุญาตให้สอบ และเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(๑.1) ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(๑.2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
(๑.3) ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึก ษาการค้น คว้า อิส ระให้ข อสอบการค้นคว้า
อิสระได้
(2) การยื่นคาร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 วันทาการพร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุด เมื่อได้รับอนุมัติ
ให้สอบการค้นคว้าอิสระคณะจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนสอบ 7
วัน
(3) การสอบการค้น คว้า อิส ระ ให้เ ป็น การสอบแบบปากเปล่า อย่า งเปิด เผย ซึ่ง นัก ศึก ษา และ
ผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้าร่ว มรับ ฟังได้ตามกาหนดวัน เวลาและสถานที่ตามที่คณะกาหนดในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระ โดยผู้เ ข้า ร่ว มรับฟังไม่มีสิทธิ์ในการสอบถาม เว้น แต่ไ ด้รับอนุญ าต
จากคณะกรรมการสอบ
ข้อ 57 การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑) เมื่อ การสอบการค้น คว้า อิส ระเสร็จ สิ้น ให้ค ณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระอภิป ราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังนี้
(๑.1) “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อซักถามได้
เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ นักศึกษา
สามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะได้ทันที
(๑.2) “ผ่า นโดยมีเ งื่อ นไข” หมายถึง การที่นัก ศึก ษายัง ไม่ส ามารถแสดงผลงานการ
ค้น คว้า อิส ระให้เ ป็น ที่พ อใจของคณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิ ส ระได้อ ย่า งสมบูร ณ์ คณะกรรมการ
สอบการค้น คว้า อิส ระพิจ ารณาเห็น สมควรให้แ ก้ไ ขหรือ เพิ่ม เติม สาระสาคัญ และ/หรือ เรีย บเรีย งการ
ค้น คว้า อิส ระตามที่ค ณะกรรมการสอบการค้น คว้า อิส ระเสนอแนะไว้เ ป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร ทั้ง นี้ใ ห้
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระกาหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้า
อิสระซึ่งต้องไม่เกิน 45 วันนับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
(๑.3) “ไม่ผ่า น” หมายถึง การที่นัก ศึก ษาไม่ส ามารถแสดงผลงานการค้น คว้า อิส ระให้
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
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(2) กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระของคณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ผล
การสอบจะถูกปรับเป็น F นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระและจัดทาการค้นคว้าอิสระ
ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
(3) ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะภายใน 1 สัปดาห์ นับ
จากวันสอบ
ข้อ 58 นัก ศึก ษาต้อ งส่ง ผลงานการค้น คว้า อิส ระฉบับ สมบูร ณ์ที่มีล ายมือ ชื่อ คณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคน จานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อ
ตามแบบที่กาหนดให้แก่คณะ ภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีข้อผูกพัน ต้อง
มอบผลงานการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใด ให้นักศึกษาจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ 59 การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่คณะไม่ได้รับผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้า อิสระครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 60 วัน หลั งจากวันสอบการ
ค้นคว้าอิสระผ่าน คณะจะยกเลิกผลการสอบ และประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมด
เป็นระดับคะแนน F หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการ
ทาการค้นคว้าอิสระใหม่ทั้งหมด
ข้อ 60 ในกรณีที่สอบการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะพร้ อมด้วยแผ่ นบันทึกข้อมูลการค้นคว้ าอิสระต่อคณะภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้ นยั งไม่ส าเร็ จการศึกษา นั กศึกษาจะต้องดาเนินการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาในข้อ 59
ข้อ 61 ผลงานการค้น คว้า อิส ระที่ไ ด้รับ อนุมัติจ ากคณะ จึง จะถือ ว่า เป็น ผลงานการค้น คว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิทธิ์ห รือสิทธิบัตรในผลงานการค้นคว้าอิส ระเป็นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักในเรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผล
การศึกษาไปใช้เ พื่อประโยชน์อื่น ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่ม หาวิทยาลัย กาหนด กรณีที่ก าร
ทาการค้น คว้า อิส ระได้รับ ทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ
หมวด 9
การสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 62 การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ศึกษารายวิช าครบตามที่กาหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอบผ่านตามเกณฑ์ ที่
กาหนด โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
(๑.1) ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต และประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง ต้อ งเรีย นครบตาม
จานวนหน่วยกิต ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
(๑.2) ปริญญาโท
(ก) แผน ก แบบ ก ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

69
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(ข) แผน ก แบบ ก ๒ ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลัก สูต ร โดย
จะต้องได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสาหรับ การเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิช าการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(ค) แผน ข ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลัก สูต ร โดยจะต้อ งได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้อเขีย นและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิ ช านั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ โดยเป็นระบบเปิด ให้ผู้ส นใจเข้ารับ ฟังได้ และรายงานการค้น คว้าอิส ระหรือส่ว นหนึ่ง ของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(๑.3) ปริญญาเอก
(ก) แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง
(ข) แบบ ๒ ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลัก สูต รโดยจะต้อ งได้
ระดับ คะแนนเฉลี ่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ คะแนนหรือ เทีย บเท่า สอบผ่า นการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้น สุด ท้า ยโดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ ซึ่ง จะต้อ งประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิจ าก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อ 30
(3) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อคณะ ตามข้อ 46 หรือข้อ 58
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(4) กรณีที่เ รีย นรายวิช า หรือ ทากิจ กรรมทางวิช าการอื่น เพิ่ม เติม โดยไม่นับ หน่ว ยกิต ต้อ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
(5) ศึกษาภายในระยะเวลาศึกษาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12
(6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ 63 การขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(๑) นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา จะต้องทาหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อคณะ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะ
สาเร็จการศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามข้อ 63(๑) วรรคหนึ่ง จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะถึงภาคการศึกษาที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
นัก ศึก ษาผู้ใ ดมิไ ด้ยื่น หนัง สือ ดัง กล่า ว จะไม่ไ ด้รับ การพิจ ารณาเสนอชื่อ เพื่อ รับ ปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้นๆ
(2) นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ เพื่อ
ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทาหนังสือ
ยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และได้รับการอนุมัติ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้น
ออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องชาระหนี้สิน ที่มี
ทั้งหมดต่ อ มหาวิทยาลัย และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ ใน
ระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติม หาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัว หน้าส่วนราชการในส่ว น
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้ คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(2) การเทีย บโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้ อธิการบดี แต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิ บห้าวัน
นับ จากวั นที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็ นนั กศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ใน
ปีการศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1๕ หลั ก เกณฑ์ การเที ย บโอนผลการเรี ยนโดยการเทีย บวิช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ ของรายวิช าที่ขอเทีย บโอน และมีจานวนหน่ว ยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้ บันทึกอักษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่ มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้ วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้ กาหนดวิ ธีการและการดาเนิ น การเที ย บโอน โดยการเที ยบโอนความรู้นั้นต้ องรับผลการประเมิ นเทียบได้
ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจานวน
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หน่ ว ยกิ ต ที่ ได้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบด้ว ยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน
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การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิ ธีการประเมินในรูปแบบ
อื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
(3) การเที ย บโอนความรู้ ต้ อ งได้ รั บ ผลการประเมิ น เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(4) รายวิช าที่เที ย บโอนให้ จะไม่ นามาคิด ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยประจ าภาคและค่าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. วัตถุประสงค์
หลักสูตร

หลักสูตรใหม่ 2555
1. เพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกรไฟฟ้ า ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการค้ นคว้ าวิ จั ยและ
ประกอบวิชาชีพทางด้าน วิศวกรไฟฟ้า
ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมควบคุม
อัตโนมัติ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ
วิ ศวกรรมไฟฟ้ าทั่ วไป โดยสามารถน า
ความรู้ ไปพั ฒนาสั งคมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่ อผลิ ตวิ ศวกรไฟฟ้ าที่ มี ความคิ ด
ริ เริ่ มในการท างาน มี กิ จนิ สั ยในการ
ค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการ
และเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการ
ที่ มี ก ารวางแผนและควบคุ ม อย่ า ง
รอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ทางาน
3. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มนุษย
สัมพันธ์ ความขยันหมั่นเพียรความ
สานึก ในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตรปรับปรุง 2561
1. เ พื่ อ ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร ไ ฟ ฟ้ า ร ะ ดั บ
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ในการค้นคว้าวิจัย
การวิเคราะห์เพื่อ แก้ปัญหา และการ
พัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็น
วิชาชีพที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมใน
ยุค 4.0
2. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความคิดริเริ่ม
ในการท างาน มี กิ จนิ สั ยในการค้ นคว้ า
และปรับปรุ งตนเองให้ก้าวหน้ าอยู่เสมอ
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยหลั กวิ ช าการ ที่ มี การ
วางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มนุษยสัมพันธ์
ความขยั น หมั่ น เพี ย รความส านึ ก ใน
จรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม

2. โครงสร้าง
หลักสูตร

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์)
ก. วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 15 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์)
ก. วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
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รายการ
3. คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา

หลักสูตรใหม่ 2555
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไป
ตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2549
(ภาคผนวก ก) หมวดที่ 4 ข้อ 11 และมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุ
ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต และ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า วิ ศ ว ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรม
การวัดคุม หรือสาขาเทียบเท่า คุณวุฒิ
และ สา ขา วิ ช าน อก จา กที่ ก า หน ด
ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
หลั กสู ต ร ซึ่ง สภามหาวิท ยาลั ยรั บรอง
วิทยฐานะ
(2) มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หลักสูตรปรับปรุง 2561
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก
1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้ อ งเป็ น ไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
และวิศวกรรมการวัดคุม หรือ
(2) เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
ครุ
ศาสตร์อุ ตสาหกรรม หรื อ อุ ตสาหกรรม
ศาสตร์ ที่สาขาวิชาไม่ตรงกับที่กาหนดไว้
ในข้อ (1)ต้องมีประสบการณ์ทางานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า อย่างน้อย ปน และแนบ 5
ประวัติผลงานประกอบการพิจารณา โดย
ใ ห้ อ ยู่ ใ น
ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

4. รายวิชาที่มี
การปรับปรุง

44-114-102 การวางแผนระบบไฟฟ้า
กาลัง ( Power System Planning)
3(3-0-6)
การพยากรณ์โหลด การคานวณความ
เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง
การจาลองการผลิต ของระบบไฟฟ้า
ก าลั ง การวางแผนขยายระบบส่ ง
กาลังไฟฟ้า การวางแผนการผลิตไฟฟ้า
และการวางแผนระบบเครือข่าย

EN4013101 การวางแผนระบบไฟฟ้า
กาลัง (Power System Planning)
3(3-0-6)
โ ครงสร้ างของ ระบบไฟ ฟ้ า ก าลั ง
การไหลของกาลั งไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
กาลั ง เศรษฐศาสตร์ ในการจ่ายโหลด
ของระบบไฟฟ้ากาลัง การคานวณความ
เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง
การพยากรณ์โหลด การวางแผนระบบ
ผลิตไฟฟ้า การวางแผนขยายระบบส่ง
กาลังไฟฟ้า การวางแผนติดตั้งแหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว การวางแผนจัด
จัดเรียงสายป้อนในระบบจาหน่าย

83
รายการ

หลักสูตรใหม่ 2555
44-115-106 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
(Advanced Power Electronics)
3(3-0-6)
เทคโนโลยี ข องอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า
ก าลั ง พั ฒ นาการของคอนเวอร์ เ ตอร์
กาลังต่าและกาลังสูง เทคนิคพีดับเบิล
ยูเอ็มสมัยใหม่ วงจรกรองสัญญาณแบบ
แ อ ก ที ฟ แ ล ะ พ า ส ซี ฟ ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองและจาลองการทางานด้วย
คอมพิ วเตอร์ ของระบบอิเล็ กทรอนิ กส์
ก าลั ง การประยุ ก ต์ ใช้ งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กาลังในเชิงพาณิชย์ การ
ออกแบบและการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์
กาลัง การเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก าลั ง อย่ า งเหมาะสมที่ สุ ด และการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ขั้นสูง
44-115-108 วิศวกรรมหุ่นยนต์
(Robotic Engineering) 3(3-0-6)
หุ่ น ยนต์ ใ นอุ ต สาหกรรม การระบุ
ตาแหน่ งและการเปลี่ ยนตาแหน่งของ
แข นก ล ท ฤษ ฎี ข อง จ าโ คร เบี ย น
พลศาสตร์ของแขนกล ระบบควบคุม
แขนกลเชิงเส้น การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในระบบการผลิตสมัยใหม่
การจ าแนกประเภทและลั กษณะของ
หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม ส่ ว นประกอบ
และระบบควบคุม การวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้
กั บ หุ่ น ยนต์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การ
ออกแบบกับกลุ่ มของเครื่องจักร และ
ก า ร น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น กั บ
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง 2561
EN4013110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
(Advanced Power Electronics)
3(3-0-6)
เทคโนโลยีข องอุป กรณ์ส ารกึ ่ง ตัว น า
กาลัง คอนเวอร์เตอร์กาลังต่าและกาลังสูง
เทคนิคพีดับเบิลยูเอ็มสมัยใหม่ การสร้าง
แบบจ าลองและจ าลองการท างานด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ ข องระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ก าลั ง กา รประ ยุ กต์ ใ ช้ งาน ระบ บ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง ในเชิ ง พาณิ ช ย์
การออกแบบระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ก าลั ง
และการป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

EN4013116 วิศวกรรมหุ่นยนต์
(Robotic Engineering) 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมแขน
กลเชิงเส้น หลักการและการประยุกต์ใช้
หุ่ นยนต์ อุ ต สาหกรรมในระบบการผลิ ต
สมัยใหม่ การจาแนกประเภทและลักษณะ
ของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม การโปรแกรม
การทางานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การ
วิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ แ ละการควบคุ ม
และเซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์
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EN4013104 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ขั้นสูง (Advanced High Voltage
Engineering) 3(3-0-6)
คุณสมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก ฉนวนและ
การใช้งาน โครงสร้างและสมรรถนะของ
อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าแรงสูง การทดสอบ
วัสดุฉนวนและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแรงสู ง
การวัดการปล่อยประจุบางส่วน การวัดค่า
คาปา ซิแตนซ์และกาลังสูญเสียทางไดอิ
เล็กตริกการออกแบบ การจัดวางรูปแบบ
ของระบบไฟฟ้ า แรงสู ง ผลกระทบของ
สนามแม่เหล็ กไฟฟ้าจากไฟฟ้าแรงสู งต่อ
สุขภาพของสาธารณชน หลักการพื้นฐาน
ข อ ง ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง ก๊ า ซ
กระบวนการของสสารในพลาสมา การ
กาเนิดตัวเคลื่อนประจุ การจุดประกายจาก
ก๊าซดีสชาร์จ การวิเคราะห์ค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าแรงดันสูงในกรณีที่มีผลกระทบ
กั บงานระบบด้ ว ยการใช้ วิ ธี เชิ งตั ว เลข
วิธีการจาลองประจุ วิธีประจุที่พื้นผิว และ
วิธีขอบเขตขององค์ประกอบ
EN4013105 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะและพลังงานแบบยั่งยืน
(Smart Grid and Sustainable
Energy) 3(3-0-6)
การจัดการด้านการใช้พลั งงานไฟฟ้าแบบ
อัจฉริยะสาหรับระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์
แรงดันไฟฟ้าตกและเกินชั่วขณะ พื้นฐานการ
ปรับปรุงตัวประกอบกาลังทางไฟฟ้า พื้นฐาน
การปรั บปรุ งฮาร์ มอนิ กส์ พื้ นฐานและ
ลั กษณะการท างานของพลั งงานกั งหั นน้ า
พื้นฐานและลักษณะการทางานของพลังงาน
กั งหั นลมในแนวตั้ งและแนวนอน พื้ นฐาน
และลั กษณะการท างานของพลั งงานเซลล์
แสงอาทิตย์ พื้นฐานและลักษณะการทางาน
ของพลั งงานความร้ อนร่ วม พื้ นฐานและ
ลักษณะการทางานของพลังงานก๊าซชีวภาพ
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EN4013111 เครื่องจักรกลแบบสวิตช์
รี ลั ก แ ต น ซ์ แ ล ะ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
(Switched Reluctance Machines
and Drives) 3(3-0-6)
โครงสร้ า งและหลั ก การท างานของ
เครื่องจักรกลสวิตช์รีลั กแตนซ์ เทคนิค
การควบคุมเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์สวิตช์
รีลักแตนซ์ การขับเคลื่อนมอเตอร์สวิตช์
รีลั กแตนซ์ช นิดเชิง เส้ น การขับเคลื่ อ น
มอเตอร์สวิตช์รีลักแตนซ์ชนิดเชิงระนาบ
การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลสวิ ต ช์ รี ลั ก
แตนซ์แบบไร้เซนเซอร์ ประเด็นใหม่ๆใน
การควบคุ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสวิตช์รีลักแตนซ์
EN4013112
การควบคุ ม แบบ
เวกเตอร์และพลวัตของการขับเคลื่อน
กระแสสลับ (Vector Control and
Dynamics of AC Drives)
3(3-0-6)
แนะนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสสลับ แบบจาลอง ดี-คิว ของ
เครื่ อ งจั ก รกลชนิ ดเหนี่ ย วน าและชนิ ด
ซิงโครนัส แบบจาลอง ดี-คิว ของคอน
เวอร์ เ ตอร์ ก าลั ง ชนิ ด โซลิ ด สเตท การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ว ก เ ต อ ร์ เ ชิ ง ซ้ อ น ข อ ง
เครื่องจักรกลชนิด เหนี่ยวนา หลั กการ
ควบคุมแบบเวกเตอร์และฟิล ด์โ อเรียน
เตชั่ น การคุ ม ค่ า กระแสในคอนเวอร์
เตอร์กาลัง ความไวของพารามิเตอร์และ
ผลกระทบจากการอิ่มตัวในฟิลด์โอเรียน
เตชั่นแบบอ้อม การทางานช่วงฟิลด์วีค
เค็นนิ่ง
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EN4013113 วิศวกรรมระบบการวัด
และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Measurement Systems and
Electrical Instrumentation
Engineering) 3(3-0-6)
พัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องมือวัด
อุปกรณ์และตัวตรวจจับสาหรับแรงดัน
อุณหภูมิ ความชื้น การไหล เครื่องมือวัด
มาตรฐ าน คว ามปลอดภั ย คว าม
เที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส เทคนิค
การวั ด ด้ ว ยระบบดิ จิ ต อลสั ญ ญาณ
รบกวน การชีลด์ ระบบโครงข่ายของตัว
ตรวจจับในงานควบคุมการผลิต บทบาท
ของตั ว ตรวจจั บ และเทคโนโลยี ก าร
ค ว บ คุ ม ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ร่ ว ม กั บ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ชั้ น สู ง ข อ ง ตั ว ต ร ว จ จั บ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ในงานการผลิต
EN4013114 วิศวกรรมการสอบเทียบ
ทางไฟฟ้า (Electrical Calibration
Engineering) 3(3-0-6)
การสอบเทียบ คุณลักษณะของเครื่องวัด
และแหล่ ง จ่ า ยมาตรฐาน การลดทอน
สัญญาณรบกวน ความคลาดเคลื่อนและ
รูปแบบทางคณิต ศาสตร์ แหล่ งก าเนิ ด
และการประเมิ น ความไม่ แ น่ น อนของ
การวัด การสอบเทีย บเครื่องวัดดิ จิทั ล
หลายฟังก์ชัน การสอบเทียบแหล่งจ่าย
หลายฟังก์ชัน
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EN4013115 มาตรวิทยาทางไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electrical Metrology)
3(3-0-6)
มาตรวิ ท ยาและ การวั ด การสอ บ
ย้ อ นกลั บ มาตรฐานระดั บ ปฐมภู มิ
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กระเป๋าหิ้ว,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560,
หน้า 105-108.
3. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, ชนากร เรืองฉาย, ธีรวัฒน์ ภูกาบพลอย และ สุธาดา พวงสอาด
“การประมาณค่าระดับน้าด้วยเทคนิคการประมวลผลข้อมูลภาพดิจิตอล,” การประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560, หน้า 109-112.
4. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, สมเกียรติ ทองแก้ว และ วารุณี ศรีสงคราม, “รถนั่งสองล้อแบบ
สมดุลอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017), โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม
2560, หน้า 655-658.
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และ ธนบดี ทานาค, “อุปกรณ์ควบคุมทางานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล,”
การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016),
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 27-29 กรกฎาคม 2559,
หน้า 112-115.
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เท่าฮีสโตแกรมด้วยการแปลงเว็ปเลตสองมิติ,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
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7. พัชยา คีรินทร์ และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ, “การหลอมภาพให้มีความคมชัดสูงแบบพีซีเอ
ด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016), โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา
จังหวัดภูเก็ต, 25-27 พฤษภาคม 2559, หน้า 311-314.
8. ดลรวี วุ่นแม่สอด และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ, “Multi-Peak Detection and Histogram
Equalization for Minimum Mean Brightness Preserving Apply,” การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET
2016), โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต, 25-27 พฤษภาคม 2559, หน้า
59-62.
9. ณัฐพนธ์ สอนแก้ว, ธีรเจต สวัสดี, ภูวนารถ ชโลธร, สมเกียรติ ทองแก้ว และ ณัฐพงศ์
พันธุนะ, “การศึกษาการควบคุมแรงดันและกาลังไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิ ภาพการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัด,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7
(ECTI-CARD 2015), โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง, 8-10 กรกฎาคม 2558, หน้า
80-83.
10. สุรีรัตน์ สังข์เงิน และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ, “การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าต้นทางที่มีผล
กระ ทบต่อโหลด,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ,
27-29 พฤษภาคม 2558, หน้า 111-114.
11. สุพจน์ เล็กโรจน์รัตน์ และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ, “เทคนิคการหลอมข้อมูลภาพถ่ายดาว
เทียมผสมด้วยการแปลงเวฟเล็ต,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558, หน้า 177-180.
12. จารุพงษ์ ตรีโกศล, ณัฐพงศ์ พันธุนะ และ ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์, “การศึกษาสัมประ
สิทธิ์อุณหภูมิของตัวต้านทานหลายชนิดขนาด 1 กิโลโอห์ม,” การประชุมวิชาการเครือ
ข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรม
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4. เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาตร์เชิงบูรณาการ
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5. เข้าร่วมสัมมนา ระดมความคิดแนวทางการสร้างระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ จัดโดยสภาวิศวกร ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค, 6 สิงหาคม 2558.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4150 E-mail: sakhon.w@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2557 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2545 – 2549 อาจารย์แผนกไฟฟ้ากาลัง และ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
พ.ศ. 2539 – 2545 อาจารย์แผนกไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
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1. เจนณรงค์ มีสมพงษ์, สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “การ
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กาลัง (บทความดีเด่น),” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017), โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี,
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วิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนและความชื้นในหม้อแปลงไฟฟ้า,” การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017),
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แกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556, หน้า 65-68.
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และความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 45 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 21 มกราคม 2560.
2. อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 42 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 2-4, 9-11, 17, 24 กันยายน 2559.
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง (Fire
Pump) รุ่นที่ 5 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
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สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13-14 กรกฎาคม 2559.
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้า รุ่นที่ 28 ณ
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2557, หน้า 77-80.
9. ณัฐวุฒิ แต้มเรืองอิทธิ์, จักรกริช เครือพานิช, อานนท์ สิงห์เสถียร, พสิษฐ์ สุวรรณ
ภิงคาร และ อภิบาล พฤกษานุบาล “ความคงทนต่อการเกิดแรงกันเบรกดาวน์ของก๊าซ
ไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (EENET 2014), มารีไทม์ปาร์คแอนสปารีสอร์ท
จังหวัดกระบี่, 26-28 มีนาคม 2557, หน้า 81-84.
10. อดิศร บุตรโพธิ์, ณัฐพล กิจติสร, วุฒินันท์ ธรรมรงค์, อานนท์ สิงห์เสถียร, พสิษฐ์
สุวรรณภิงคาร และ มนัส บุญเทียรทอง, “ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรงฉนวนภายใน
เนื้อฉนวนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง 115 kV (บทความชมเชย),” การประชุมวิชาการเครือ
ข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (EENET 2014), มารีไทม์
ปาร์คแอนสปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่, 26-28 มีนาคม 2557, หน้า 85-88.
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 1. The EDGE 58’ อาคารอัจฉริยะสีเขียว 4.0 เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า, รางวัลรองชนะ
เลิศระดับดีมาก ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจาปน 2560 จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
2. เครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดนาโนสาหรับน้าตกและคลองชลประทาน,
รางวัลเหรียญทองจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก 45th International Exhibition of
Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส, 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560.
3. เครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าพลังงานไอน้าขนาดนาโนจากขยะชีวภาพ, รางวัลเหรียญ
เงินจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก 45th International Exhibition of Inventions of
Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส, 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560.
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ชื่อนามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การผึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

นายมนัส บุญเทียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2536
1. สัมมนา งานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ครั้งที่ 1 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ล้อมในการทางาน ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ, 15 พฤษภาคม 2560.
2. อบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค, 21 สิงหาคม 2559.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4150 E-mail: manat.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2556 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หัวหน้างานแผนงานและ
งบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2545 – 2549 อาจารย์แผนกไฟฟ้ากาลัง และ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
พ.ศ. 2537 – 2545 อาจารย์แผนกไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2537

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

1. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, มนัส บุญเทียรทอง และ ธีรพงษ์ มีเอี่ยม, “การจัดการละ
ลายน้าแข็งในเครื่องทาความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน,” วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปนที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน
2560, หน้า 56-64.
1. จิรายุส เจนใจ มนัส บุญเทียรทอง สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และ สมชาย ทรงศิริ, “การ
วิเคราะห์แรงดันตกคร่อมเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดินที่ใช้รูปแบบการจัดวางสายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017), โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี,
2-4 พฤษภาคม 2560, หน้า 48-55.
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บทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

2. ฉัตรพงษ์ บุบผา, มนัส บุญเทียรทอง และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ , “การปรับ
ปรุงตัวประกอบกาลังด้วยวิธีการควบคุมกาลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ,” การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017),
โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2560, หน้า 84-87.
1. เจนณรงค์ มีสมพงษ์, มนัส บุญเทียรทอง, สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ และ นัฐโชติ รักไทย
เจริญชีพ, “การแก้ไขปรับปรุงปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้าสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้า,” การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET
2016), โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต, 25-27 พฤษภาคม 2559,
หน้า 845-848.
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การศึกษา
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ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

นายพูนศรี วรรณการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2552
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536
1. อบรมการเขียน Manuscript ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 25 มีนาคม 2559.
2. สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงานสาหรับภาครัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์, 11 มิถุนายน 2558.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4150 E-mail: poonsri.w@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2557 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2540 – 2549 อาจารย์แผนกไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
พ.ศ. 2537 – 2540 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2540
1. พูนศรี วรรณการ, พนา ดุสติ ากร, ธนพล นพางค์แก้วเก้า, นรากร พุทธเรืองศรี และ
ธนบดี ทานาค, “ชุดกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานคลืน่ ,” การประชุมวิชาการวิศวกรรม ศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560, หน้า 113-116.
2. พูนศรี วรรณการ และ อดิศักดิ์ วิริยกรรม, “ชุดสาธิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส แบบเส้นแรงแม่เหล็ก
ไหลตามแนวแกนเพลา,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON 38), โรงแรมวรบุรี
อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยธุยา, 18-20 พฤศจิกายน 2558, หน้า 197-200.
3. พูนศรี วรรณการ, ณัฐภณ บุญช่วย, สุรศักดิ์ อามรดิษ, สุจินดา วัฒนะ, อุเทน มีศรี, อัครกิตติ์
ไชยธนกุลวัฒน์ และ วิจิตร กิณเรศ, “ชุดจาลองกังหันลม,” การประชุมวิชา การเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล
ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558, หน้า 352-355.
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การผึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

นายสมเกียรติ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2529
1. เข้าร่วมการสัมมนา การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของสภาวิศวกร ณ ห้อง
เพทาย โรงแรมวินเซอร์สวีทแอนด์คอนเวนชั่น, 16 ธันวาคม 2559.
2. สัมมนาการพัฒนาคุณภาพวิชาการกับการปฏิรูปการศึกษาไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4150 E-mail: somkieat_5626@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2556 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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1. Nattapong. P, Kanabadee. S and Somkieat. T, “Liquid Volume Estimation
Using Image Processing,” 2017 International Workshop on Smart Info-Media System
in Asia (SISA 2017), Kyushu Institute of Information Sciences, Dazaifu, Fukuoka,
Japan, 6-8 September 2017, pp. 512-515.
2. Somkieat.T, Nattapong. P and Channarong. P, “The Development of Local
Products to Raise People line in SME : The halal legendary food of Talad Keaw
Vilage,” 2nd International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of
Life, Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Chiang Mai,
Thailand, 30 November-3 December 2015, pp. 13-25.
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1. ณัฐพงศ์ พันธุนะ และ สมเกียรติ ทองแก้ว, “การพัฒนาระบบเตือนภัยจากการรุกล้าจาก
น้าเค็มด้วยเทคนิคไอโอที,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
(ECTI-CARD 2017), โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย, 25-28 กรกฎาคม 2560,
หน้า 518-521.
2. ณัฐพงศ์ พันธุนะ และ สมเกียรติ ทองแก้ว, “การออบแบบชุดเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ
กระเป๋าหิ้ว,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560,
หน้า 105-108.
3. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, สมเกียรติ ทองแก้ว และ วารุณี ศรีสงคราม, “รถนั่งสองล้อแบบ
สมดุลอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017), โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม
2560, หน้า 655-658.
4. ณัฐพงศ์ พันธุนะ, สมเกียรติ ทองแก้ว, ธนพล นพางค์แก้วเก้า, นรากร พุทธเรืองศรี
และ ธนบดี ทานาค, “อุปกรณ์ควบคุมทางานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล,”
การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016),
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 27-29 กรกฎาคม 2559,
หน้า 112-115.
5. ณัฐพนธ์ สอนแก้ว, ธีรเจต สวัสดี, ภูวนารถ ชโลธร, สมเกียรติ ทองแก้ว และ ณัฐพงศ์
พันธุนะ, “การศึกษาการควบคุมแรงดันและกาลังไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงานอย่างประหยัด,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7
(ECTI-CARD 2015), โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง, 8-10 กรกฎาคม 2558,
หน้า 80-83.
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
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2. ฝึกอบรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยงบ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2557 – 2559 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ กรรมการสภา
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พ.ศ. 2550 – 2554 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2550 – 2552 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2555 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
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1. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และคณะ, “การบังคับรถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ
จีพีเอสแบบไร้สาย,” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปนที่ 6, ฉบับที่ 2, กันยายน 2555, หน้า 77-80.
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Island, Republic of Korea, 21-25 September 2014, pp. 375-378.
2. S. Nedphokaew, V. Phupha and T. Tanmaneeprasert, “Design and
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International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2013), Seoul,
Republic of Korea , 25-30 August 2013, pp. 83-86.
3. T. Tanmaneeprasert, P. Wannakarn and S. Nedphokaew, “Design and
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Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2013), Seoul, Republic of
Korea, 25-30 August 2013, pp. 382-385.
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Tracking for Comparison,” 18th International Symposium on High Voltage
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pp. 486-489.
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1. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, “การควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยหลักการ
ควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 37 (EECON-37), โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น,
19-21 พฤศจิกายน 2557, หน้า 161-164.
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1. วัลลภ ภูผา, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, อรุณ ชลังสุทธิ์, สมเกียรติ ทองแก้ว, นัฐโชติ รัก
ไทยเจริญชีพ และ ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ, “การศึกษาโคมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบ
พลังงานระบบผสมผสาน,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (EENET 2013), โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า,
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556, หน้า 657-660.
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3. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ ณ คณะ
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เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541
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1. S. Chaladying, P. Dusitakorn and N. Rugthaicharoencheep,
“Resonance Impact on Power Factor Correction System in Power System
with Harmonic Distortion,” Applied Mechanics and Materials, Vol. 781,
August 2015, pp. 254-257.
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1. พูนศรี วรรณการ, พนา ดุสิตากร, ธนพล นพางค์แก้วเก้า, นรากร พุทธเรืองศรี และ
ธนบดี ทานาค, “ชุดกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น,” การประชุมวิชาการวิศวกรรม
ศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560, หน้า 113-116.
2. พนา ดุสิตากร, อดิศักดิ์ วิริยกรรม และ พูนศรี วรรณการ, “เครื่องบันทึกค่ากาลัง
ไฟฟ้าแอกตีฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล,” การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017) การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET
2017), โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2560, หน้า 823-826.
3. ชวลิต ศรีธรราษฎร์, พนา ดุสิตากร และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “การวิเคราะห์
ระบบกาลังไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ความคุมการไหลกาลังไฟฟ้าแบบรวม,” การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET
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