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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 จัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและ 
มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน จากเดิมที่รวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขต
ทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบัน มาเป็น มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548  
ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระ
ออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก ่

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พ.ศ. 2548 หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 8 มีหน้าทีรับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกลุ่มทะเบียนและประมวลผล ดูแล
ระบบงานทะเบียนในระดับปริญญาตรี ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกลุ่มบัณฑิตศึกษาส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลาง ดูแลตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน 
การเงิน การจัดตารางเรียนตารางสอน การประมวลผล และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีบุคลากรปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้ประสานงาน กับนักศึกษา 
และอาจารย์ และบุคคลที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

คณะบริหารธุรกิจ    เปิดสอน ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   เปิดสอน ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เปิดสอน ระดับปริญญาโท 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เปิดสอน ระดับปริญญาโท 
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา ต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้ เขียนมีความสนใจที่จะจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.2  วัตถุประสงค์ 
1.2.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.2.2  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 
1.3.1  การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
1.3.2  ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

1.4  ขอบเขตคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นี้ ครอบคลุมตั้งแต่ 
การจัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การส ารวจ
แผนการรับนักศึกษาและคุณวุฒิที่รับเข้า การจัดท าระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เปิดรับสมัครนักศึกษา การประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปิดระบบรับสมัครนักศึกษา  
การประสานคณะให้ส่งผลการสอบคัดเลือก การประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปรับสถานะ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา การตรวจสอบการปรับสถานะผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดท า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา การประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา การออกรหัสนักศึกษาและบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษา การ
ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ที่คณะน าส่งมา การส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้
สถานศึกษาเดิมตรวจสอบ เพ่ือรับรองคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาและแจ้งผลกลับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จนถึงข้ันตอนของการตรวจสอบคุณวุฒิที่สถานศึกษาแจ้งผลกลับส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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1.5  ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อธิกำรบดี หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ หมายถึง คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หมายถึง การจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  

สำขำวิชำ  หมายถึง  สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 

ให้ความเห็นชอบ 
 นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อำจำรย์ระดับบัณฑิตศึกษำ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการ 
จัดการศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ  
การค้นคว้าอิสระตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนั้น โดยอาจารย์ประจ าแต่ละคนจะเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น 
 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 อำจำรย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

ค่ำจัดกำรศึกษำ หมายถึง ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

แผนกำรเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่ก าหนด การจัดแผนการเรียน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ภำคกำรศึกษำปกติ หมายถึง ภาคการศึกษาบังคับ จ าแนกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ ่ง 
ตั ้งแต่เด ือนมิถ ุนายน เป็นต้น ไป  เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย  และ 
ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์
รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 

นักศึกษำภำคปกติ หรือนักศึกษำปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบการจัด
การศึกษาในเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษำภำคสมทบ หรือนักศึกษำสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามรูปแบบการจัด
การศึกษาในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ 



 
 

  

 

บทท่ี 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

พระนคร ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 
หมวด 1 บททั่วไป มำตรำ 8 มีหน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ ตลอดจน
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ทั้งนี้กำรให้บริกำร  
ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเดียว กระบวนกำรครอบคลุมตั้งแต่กำรรับนักศึกษำ กำรคัดเลือก
นักศึกษำ ตลอดจนกำรประมวลผลและรับรองผลกำรศึกษำ กำรแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำและกำรเสนอ 
ขออนุมัติปริญญำ 

 2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 1) โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ ๒-๑  แสดงโครงสร้ำงของงำน (Organization Chart) 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิชาการ 
- งำนหลักสูตรและมำตรฐำน  

กำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมและพัฒนำ

วิชำกำร 
- งำนสหกิจศึกษำและฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
- งำนทะเบียนบัณฑิตศึกษำ 
- งำนขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

กลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

- งำนทะเบียนสำยท่ี 1-3 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งานบริหารทั่วไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 



 
 

 -  
 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 

      รองผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนฯและกลุ่มบัณฑิตศึกษา 

 2) โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
ภำพ ๒-๒  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart) 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
และแผน 

 

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

หัวหน้างานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศกึษา 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่ม
บัณฑิตศึกษา 

 

หัวหน้างานส่งเสริมและ
 พัฒนาวิชาการ 

หัวหน้างานสหกิจศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้างานทะเบียน 
สายท่ี 1 

 

หัวหน้างานทะเบียน
 สายท่ี 2 

 

 หัวหน้างานทะเบียน 
สายท่ี 3 

 

 หัวหน้างานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

หัวหน้างานทะเบียน
บัณฑิตศึกษา 

 

หัวหน้างานขอส าเร็จ
การศึกษา 
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3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขมุาล   หวังวณิชพันธุ์ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

นางณิชกมล ยมนา 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ต้ังเจริญ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

 

นายพงศกร หิรัญโรจน์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนและประมวลผล  และกลุ่มบัณฑิตศึกษา 

 

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน 

 

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 
 
 
 

นางสาวละมยั บุตรลพ 
นักวิชาการช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
 

นางสาวกมลภัทร นวานุช 
นักวิชาการช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา 

 

นายสืบพงศ ์สนามทอง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านางาน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

นางสาวอรอนงค ์งามวิไล 
หัวหน้างานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

 

นางสาวอรอนงค ์งามวิไล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการ 

 

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล 
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

1. นำยนภ ู จำ้งประเสริฐ 
เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไปปฏิบัตกิำร 
2. นำงสำวปยิำณ ี จนิำพนัธ ์
เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไปปฏิบัตกิำร 
3. นำงสำวรพพีร  จักษุบท 
เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไปปฏิบัตกิำร 
4. นำงจินตนำ  มีสำน ุ
พนักงำนธุรกำร 4 
5. นำงสำวพัชรยีำ  แสนทวีสุข 
เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
6. นำงสำวนวพร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

1. นำยวิลำส  วิถีไพร 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
2. นำงสำวรัตติณัฏฐ์  อังสนุ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
3. นำงสำวเพ็ญนภำ รักษ์มณี
นักวิชำกำรศึกษำ 
 

1. นำงสำวทัศนีย์  วงศ์แตง 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
2. นำงสำววรำงคนำ อมรแกว้ 
นักวิชำกำรศึกษำ 
 

นำยคุมพล  เอื่ยมในวงษ ์
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
 

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หัวหน้างานทะเบียนสายที ่1 
 
 
 

 

1.นำงสำวธัญศิริ  ตำเย็น 
   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
2. นำงสำวณัฐฐิรำ บุญสมพงษ ์
    นกัวิชำกำรศึกษำ 
 

นางสาวจริยา  สุดกระโทก 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2 
 1.นำงสำวพรรณทภิำ มลิลำวรรณ 

   นักวิชำกำรศึกษำ 
2.นำงสำวกมลวรรณ กำญจนไพศำสตร์ 
   นักวิชำกำรศึกษำ 
 

นางสาวสุรียพ์ร  รอดทอง 
นักวิชาการศกึษา 

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3 
 
 
 

 

1.นำงสำวอมุำพร  เสอืจ ำศิล 
    นกัวิชำกำรศกึษำปฏิบัตกิำร 
2. นำงรัชฎำภำ  เสนีเศรษฐ 
    พนกังำนธุรกิจกำร 4 
3. นำงสำวเทียมแข เอี่ยมในวงษ ์
    นกัวิชำกำรศกึษำ 
4. นำงสำวรัตนวลี  พูลทอง 
    นกัวิชำกำรศกึษำ 
 
 

นายคเณศ  เจ๊ะแล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.นำยชยำกร  พจมำนพิมล 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏบิัติกำร 
2. นำยปโิยรส  เทพรส 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏบิัติกำร 
 

 
นักวิชำกำรศึกษำ 
 

นางสาวกมลภัทร นวานุช 
นักวิชาการช านาญการ 

หัวหน้างานทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
 

นำยชรัมภ ์ ตันสุวัฒน ์
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 

 

นางสาวกมลภัทร นวานุช 
นักวิชาการช านาญการ 

หัวหน้างานขอส าเร็จการศึกษา 
 

นำยโชคอนันต์  วงศ์พำนิช 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 

 

ภำพ ๒-๓  แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
(๑) งานบริหารทั่วไป ท ำหน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์  น ำเสนอควำมเห็น  ข้อเสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำ 

วำงแผนมอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ติดตำม ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนในภำระที่ เกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนทั่วไป ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือและเอกสำรที่น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน และผู้บริหำร รวมถึงด ำเนินกำรจัดประชุม ตรวจสอบ จดรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
และกำรประชุมกรรมกำรผู้บริหำรส ำนัก จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
จัดท ำเอกสำรกำรประเมินคุณภำพภำยใน SAR จัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพของหน่วยงำนควบคุมเร่งรัด 
กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 

(๒) งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ควบคุม ก ำกับ ระบบกลไกกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 
ให้ เป็น ไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษำแห่ ง ชำติ  และเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำกับ ติดตำม ระบบกลไกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัย วำงแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย วิเครำะห์ สังเครำะห์งำนหลักสูตรและมำตรฐำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และน ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรให้เป็นไปตำมประกำศ/ระเบียบ/เกณฑ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ)  
กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี จัดท ำค ำเสนอของบประมำณประจ ำปี ด ำเนินงำน
โครงกำรสัมมนำด้ำนวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยตำมแผนงบประมำณที่เสนอขอ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ ปรับปรุงและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำต่อไป 

(๓) งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ท ำหน้ำที่วิเครำะห์ น ำเสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน
ก ำกับดูแลควบคุมบังคับบัญชำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร พัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรติดตำมรำยงำนมำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำร กำรเสนอขอพิจำรณำ
คุณภำพต ำรำหรือหนังสือ เพ่ือกำรรับรองคุณภำพผลงำนวิชำกำร พัฒนำงำนวิชำกำรส่งเสริมและพัฒนำวิชำ
กำรศึกษำทำงไกล 

(๔) งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ น ำเสนอควำมเห็น
ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ ตลอดจนก ำกับ ดูแล ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ และติดตำมกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ
และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในทิศทำงเดียวกัน ติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน 
สหกิจศึกษำ สรุปผลในภำพรวมกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ  และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพ่ือรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย จัดท ำและพัฒนำปรับปรุงคู่มือ เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนสหกิจ
ศึกษำ และจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

(๕) งานทะเบียนสายที่ 1-3 ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน น ำเสนอควำมเห็น
ข้อเสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน วำงแผน มอบหมำยงำนก ำกับ  
ดูแล แนะน ำ ประสำนงำน ติดตำม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนในภำรกิจเกี่ยวกับงำนทะเบียนและ
ประมวลผล ระดับปริญญำตรี และระดับต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ
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ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย รวมทั้งจัดท ำปฏิทินกำรศึกษำกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำ            
กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ กำรประมวลผลกำรศึกษำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ งำนตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษำ ระดับปริญญำตรีและระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี และงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

(๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท ำหน้ำที่วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบและ 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุมดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติในสำยงำน เพ่ือให้ 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยรับผิดชอบระบบทะเบียนออนไลน์และระบบรับสมัคร
นักศึกษำออนไลน์เป็นหลัก และจัดท ำบัญชีผู้ ใช้งำนโปรแกรมระบบทะเบียนภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำร  
งำนทะเบียน คณะ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนำค ำสั่งโปรแกรมต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน เช่น โปรแกรมระบบงำนทะเบียนและระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์
จัดท ำและตรวจสอบควำมถูกต้องของผังประมวลกำรศึกษำทุกหลักสูตรและผังบัญชีค่ำใช้จ่ำย บันทึกข้อมูล
นักศึกษำภำยในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำสถิติเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษำ MIS เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดท ำฐำนข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษำใหม่ตำมรูปแบบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ดูแลระบบเครือข่ำยระบบงำนทะเบียนให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ตรวจข้อสอบและ
ประมวลผลกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประเภทโควตำและรับตรง ตรวจสอบกำรกรอกค่ำระดับ
คะแนนผ่ำนเว็บไซต์ระบบทะเบียน พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยวิชำที่เปิดตำมแผนกำรศึกษำ จัดท ำ 
จัดหำ ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกลุ่มทะเบียนและประมวลผลด ำเนินกำร จัดฝึกอบรม
อำจำรย์ บุคลำกรกลุ่มวิชำกำร กลุ่มทะเบียนและประมวลผล จัดท ำฐำนข้อมูลห้องเรียนและจัดสนำมสอบ V-NET  
ของสถำบันกำรทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ปฏิบัติหน้ำที่รับ- ส่งกล่องข้อสอบ กระดำษค ำตอบประจ ำ
ศูนย์สอบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับกำรสอบ V-NET และตรวจสอบระบบเชื่อมต่อ ERP กับกองคลัง 

(๗) งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา  ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์  น ำเสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะ 
แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน วำงแผน มอบหมำยงำน ก ำกับ แนะน ำ ติดตำมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรรับสมัครนักศึกษำจนกระทั่งส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญำโท  และระดับปริญญำเอก  
ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย วำงแผน 
วิเครำะห์และจัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำแรกเข้ำ ตรวจสอบ ควบคุม และบันทึกแผน 
กำรเรียน ตำรำงเรียน ตำรำงสอนของนักศึกษำใหม่และนักศึกษำเก่ำ ตรวจสอบกำรปรับสถำนะนักศึกษำ 
ให้เป็นปัจจุบัน ดูแลและตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่ ดูแลและตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำเก่ำ 
ตรวจสอบสถิติผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อ ควบคุมและดูแลกำรรับรองคุณวุฒิผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

(๘) งานขอส าเร็จการศึกษา ตรวจสอบนักศึกษำที่เรียนครบตำมหลักสูตร ที่ได้แจ้งส ำเร็จกำรศึกษำ
ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐำนโครงสร้ำงหลักสูตร ข้อมูล  
กำรเป็นหนี้ และตรวจสอบข้อมูลอ่ืนให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และจัดท ำหนังสือทวนสอบนักศึกษำ
ที่แจ้งส ำเร็จกำรศึกษำกับคณะ เพ่ือยืนยันข้อมูลให้ตรงกัน พร้อมทั้งตรวจสอบกำรค้นคว้ำอิสระ วิทยำนิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์และข้อบังคับที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้ค ำปรึกษำแนะน ำต่อปัญหำชี้แจงข้อสงสัย
ให้นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่คณะ ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนนักวิชำกำรศึกษำ ที่ก ำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  
21 กันยำยน 2553 ระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำยงำนนักวิชำกำรศึกษำ ดังนี้ 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรศึกษำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และพัฒนำหลักสูตร โปรแกรมกำรสอน กระบวนกำรสอน และวิธีกำรสอน
ทุกระดับกำรศึกษำที่อยู่ในควำมควบคุมของทำงสถำบันอุดมศึกษำ กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
นิสิตนักศึกษำ กำรบริกำรและสวัสดิกำรนิสิตนักศึกษำ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรปรับปรุงมำตรฐำนของสถำนศึกษำ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดและควบคลุม
พิพิธภัณฑ์กำรศึกษำ กำรบริกำรและส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติทำงกำรศึกษำ กำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรศึกษำ และปฏิบัติ
หน้ำที่ที่เกีย่วข้อง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำ ภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ งำนกิจกำร

นักศึกษำ งำนวิจัยและพัฒนำนักศึกษำ งำนบริกำรและสวัสดิกำร งำนนักศึกษำวิชำทหำร กำรจัดพิพิธภัณฑ์
กำรศึกษำ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกิจกรรมทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ แผน นโยบำยของหน่วยงำน 

(2) ส ำรวจ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ  
ควำมต้องกำรก ำลังคน ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร กำรพัฒนำ
หนังสือหรือต ำรำเรียน ควำมรู้พ้ืนฐำน ตลอดจนควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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(3) จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำ กำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศทำงกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและเอกสำรด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและ
ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

(4) ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
ส่งเสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ และเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำ 

(5) กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ เผยแพร่ กำรศึกษำ เช่น  
ออกรำยกำรทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร หรือเอกสำรต่ำงๆ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ 
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้ 

กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือให้ 
เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนวิชำกำรศึกษำ รวมทั้ง 

ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรศึกษำ เพ่ือให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และให้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยแผนงำน 
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทุกสำขำวิชำ 
2. ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทุกสำขำวิชำ 
3. ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทุกสำขำวิชำ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป็ นส ำหรับต ำแหน่ งให้ เป็น ไปตำมที่ 

สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

2.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ นำยชรัมภ์ ตันสุวัฒน์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ
ปฏิบัติกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำย มีดังนี้ 

- ประสำนงำนกับคณะเรื่องแผนกำรเรียน กำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอนของนักศึกษำ 
- บันทึก ตรวจสอบ และแก้ไขแผนกำรเรียน   
- บันทึก ตรวจสอบ และแก้ไขตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
- ประสำนงำนกับคณะและจัดท ำปฏิทินกำรรับสมัครนักศึกษำและสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับ

บัณฑิตศึกษำ 
- ประสำนงำนกับคณะและจัดท ำแผนกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 
- ประสำนงำนกับคณะในกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
- ประสำนงำนคณะเกี่ยวกับรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
- จัดท ำประกำศผลกำรสอบผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
- ออกรหัสนักศึกษำและบันทึกค่ำจัดกำรศึกษำของนักศึกษำในระบบงำนทะเบียน 
- ตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลประวัติของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
- ตรวจสอบกำรลงทะเบียนของนักศึกษำใหม่   
- ตรวจสอบเอกสำรรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ที่คณะน ำส่งมำ 
- ปรับสถำนะนักศึกษำไม่มำรำยงำนตัว 
- ประสำนกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเปิดระบบกำรลงทะเบียนผ่ำน Website ให้กับนักศึกษำเก่ำ 
- ตรวจสอบคุณวุฒิเดิม ไปยังสถำนศึกษำเดิมให้รับรองคุณวุฒิส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ตรวจสอบคุณวุฒิที่สถำนศึกษำแจ้งผลกลับ 
- จัดท ำประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำเนื่องจำกไม่ลงทะเบียนเรียนและมีหนี้ค้ำงในระบบ 



- 12 - 
 

 -  
 

- วิเครำะห์ และพิจำรณำค่ำระดับคะแนนของนักศึกษำ เพ่ือจัดท ำประกำศพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ สถำนภำพนักศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท ำรำยงำนสถิติกำรศึกษำ 
- ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอื่นๆ 

จำกภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนได้เลือกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ
เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มำเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Flow Chart) และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
1. จัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา วำงแผนกำรรับสมัคร โดยประสำนทุกคณะ
เพื่อหำรือก ำหนดปฏิทินกำรรับสมัคร 

2. จัดท าแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยประสำนงำนเพื่อส ำรวจและรวบรวมแผนกำรรับนักศึกษำ
จากทุกคณะ และจัดท ำสรุปแผนกำรรับนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 
3. จัดท าระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมีรำยละเอียดกำรรับสมัครนักศึกษำ และคุณสมบัติกำรรับ
นักศึกษำ 
4. ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา 
โดยจดัท ำหนังสือขออนุมัตริับนักศกึษำระดับบณัฑติศึกษำเสนอ
ต่ออธิกำรบด ี
5. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปิดระบบรับสมัคร
นักศึกษา งำนทะเบี ยนบัณฑิ ตศึ กษำขอควำมอนุ เครำะห์ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเปิดระบบรับสมัครนักศึกษำและ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ ผ่ำนเว็บไซต์ 
 
 
 

 
ตำรำง 2-1  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) กำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

เริ่มต้น 

1. จัดท ำปฏิทินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก 
เข้ำศึกษำต่อระดับบณัฑิตศึกษำ 

 

2. จัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ 

3. จัดท ำระเบียบกำรรบัสมคัรนักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ 
 

 

4. ขออนุมัติมหำวิทยำลัยเปิดรับสมัครนักศึกษำ 

 

5. ประสำนกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อเปิดระบบรับสมัครนักศึกษำ 

A 

คณะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กิจกรรมการด าเนินงาน 
  

 
6. ประสานกับคณะให้ส่งผลการสอบคัดเลือก หลังจำกคณะ
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกแล้วนั้น งำนทะเบียนบัณฑิตจะได้รับ
หนังสือขอแจ้งรำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกจำกกำรสอบ
สัมภำษณ์ พร้อมเอกสำร “ใบบันทึกผลกำรสอบสัมภำษณ์”  
จำกคณะ 

7. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปรับสถานะผู้ได้รับ
การคัดเลือก โดยงำนทะเบียนบัณฑิตต้องส ำเนำเอกสำร  
“ใบบันทึกผลกำรสอบสัมภำษณ์ ” ส่ งให้ งำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศปรับสถำนะผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกในระบบทะเบียนนักศึกษำ และเมื่องำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศปรับสถำนะเสร็จเรียบร้อย จะพิมพ์รำยงำน “รำยช่ือ 
ผู้ผ่ ำนกำรคัด เลือก” จำกระบบทะเบี ยนนักศึกษำ ส่ งให้ 
งำนทะเบียนบัณฑิตศึกษำ 

8. ตรวจสอบการปรับสถานะ โดยตรวจสอบเอกสำร “ใบบันทึก
ผลกำรสอบสัมภำษณ์” (ในข้อ 6) และเอกสำร “รำยช่ือผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือก” (ในข้อ 7) ให้ถูกต้องตรงกัน 

- กรณไีม่ถูกต้อง ต้องประสำนกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้ปรับสถำนะผูไ้ด้รับกำรคัดเลือกใหม่ 

- กรณีถูกต้องให้ด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่ 9 ต่อไป 

9. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร เรื่อง รำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 25XX เสนออธิกำรบดี
ลงนำม 

10. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยงำนทะเบียนบัณฑิตศึกษำ
จัดท ำส ำเนำรำยช่ือผู้ ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับ
บัณฑิตศึกษำ ให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแจ้งประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ ผ่ำนเว็บไซต์ 
 

 

7. ประสำนกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ให้ปรับสถำนะผูไ้ด้รับกำรคัดเลือก 

 

A 

6. ประสำนกับคณะใหส้่งผลกำรสอบคัดเลือก 
 

คณะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 

8. ตรวจสอบ 
กำรปรับสถำนะ 

9. จัดท ำประกำศรำยชื่อผูไ้ด้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  
เสนออธิกำรบดี ลงนำม 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตำรำง 2-1  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (ต่อ) 

10. ประสำนกับงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ให้ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กิจกรรมการด าเนินงาน 
  

 
 
 
11. ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาและบันทึกค่าจัดการศึกษาของ
นักศึกษา โดยงำนทะเบียนบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรในระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 

หลังจากนั้นนักศึกษาจะไปช าระเงินและยื่นเอกสารรายงาน
ตัวให้คณะ และคณะจะตรวจสอบและส่งเอกสารรายงานตัว 
ให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาของส านักส่งเสริมฯ 

12. ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ที่คณะน าส่งมา 
โดยตรวจสอบควำมถูกต้องให้เป็นไปตำมระเบียบกำรรับสมัคร 
ที่แต่ละสำขำวิชำก ำหนด และควำมครบถ้วนของเอกสำรรำยงำน
ตัวนักศึกษำใหม่ 

- กรณไีม่ถูกต้อง ต้องประสำนกับคณะ เพื่อให้คณะ
ตรวจสอบข้อมลูใหม่ให้ถูกต้อง และส่งเอกสำรรำยงำนตัวให้งำน
ทะเบียนบณัฑิตศึกษำของส ำนักสง่เสริมฯ อีกครั้ง 

- กรณีถูกต้องให้ด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนท่ี 13 ต่อไป 

13. ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้สถานศึกษาเดิม
ตรวจสอบ โดย 

- แยกส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคน  
- จัดพิมพ์บัญชีรำยช่ือตรวจสอบคุณวุฒิ (รำยงำนตรวจสอบ

คุณวุฒินักศึกษำ) จำกระบบทะเบียนนักศึกษำ  
- ทวนสอบบัญชีรำยช่ือตรวจสอบคุณวุฒิกับส ำเนำใบแสดง 

ผลกำรศึกษำให้ถูกต้องตรงกัน 
- ส่งหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้สถำนศึกษำเดมิตรวจสอบ 

 

 

 
 
 
 

 

A 

11. ออกรหสัประจ ำตัวนักศึกษำและ 
บันทึกค่ำจัดกำรศึกษำของนักศึกษำ 

 

12. ตรวจสอบเอกสำร 
รำยงำนตัวนักศึกษำใหม ่
ที่คณะน ำส่งมำ 

- นักศึกษำช ำระเงินและ 
ยื่นเอกสำรรำยงำนตัวใหค้ณะ  

- คณะตรวจสอบและส่งเอกสำร 
รำยงำนตัวให้ส ำนักส่งเสรมิฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

๑3. ส่งหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ให้สถำนศึกษำเดมิเพื่อตรวจสอบ 

 

ตำรำง 2-1  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (ต่อ) 

A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 

14. ตรวจสอบคุณวฒุ ิ
ที่สถานศึกษาแจ้งผลกลบั 

14.1 กรณีผลกำรตรวจสอบ
คุณวุฒินักศึกษำ พบว่ำ ส ำเร็จ
กำรศึกษำจริง ต้องบันทึกผล 
กำรตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำ 
“ผ่ำน” ในระบบทะเบียน
นักศึกษำ 

14.2 กรณีผลกำรตรวจสอบ
คุณวุฒินักศึกษำ พบว่ำ  
“ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ” หรือ 
มีกำรปลอมแปลงเอกสำร 

14.2.1 บันทกึ 
ผล “ไม่ผ่ำน” ในระบบทะเบียน
นักศึกษำ 

14.2.2 ปรับสถำนะ
พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
ในระบบทะเบียนนักศึกษำ 

14.2.3 จัดท ำ
ประกำศพ้นสภำพเน่ืองจำก 
ขำดคุณสมบัติกำรเป็นนักศึกษำ 

 
 
 

ตำรำง 2-1  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (ต่อ) 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

3.1  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่
ของงานทะเบียนบัณฑิตศึกษาในเรื่องของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น) 

3.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 

3.1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3.1.3  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
3.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก 

และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
28 พฤษภาคม 2557 

3.1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 

3.1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 

3.1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และ 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศ 
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 

3.1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  ประกาศ  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 

3.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  ประกาศ  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 

3.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ ประกาศ  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 

3.1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ ประกาศ  
ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 

3.1.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
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3.1.13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจ 
ให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 

3.1.14 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560  

จากข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา  

ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

(2) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่  
เพ่ือการพัฒนางานและสังคม 

(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

(4) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ 

ข้อ 12  ระยะเวลาการศึกษา 
(๑)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
(2)  หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
(3)  หลักสูตรปริญญาเอก ผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ  

ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

(4)  การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา  
เข้าศึกษาในหลักสูตร โดยที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 16(3) (3.1) และข้อ 16(3) (3.2) 
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หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา  

ข้อ 13  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(3) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
(3.1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(3.2)  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(3.3)  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ

ไม่ผ่านตามข้อ 31 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรเดิมที่จะเข้าศึกษา 

ข้อ 14  การรับเข้าศึกษา 

(1) วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่  

การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าส าเร็จการศึกษาแล้วก่อนวันรายงานตัว
เป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

(4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 13 

ข้อ 15  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดยน าหลักฐานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัว พร้อมทั้งช าระเงินค่าจัดการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ไม่อาจมาขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะหมดสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้ งเหตุขัดข้องให้ 
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้มารายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมติแล้ว
ต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มารายงานตัว 

(4) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชา 
ในขณะเดียวกันไม่ได้ 

(5) นักศึกษาต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้ 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อ 16  ประเภทนักศึกษา การเปลี่ยนประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา (ผู้เขียน 
ขอกล่าวถึงเฉพาะข้อ (3)) 

 (3)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
(3.1)  นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา 

โดยสมบูรณ์ เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
(3.2)  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา

ทดลองเรียนในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนด เนื่องจากคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาบางประการ 
ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก  1 และหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 มิให้มีนักศึกษาทดลองเรียน 

นักศึกษาทดลองเร ียนที ่เข ้าศ ึกษาในภาคการศึกษาแรกและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที ่ก าหนด และสอบได้คะแนนเฉลี ่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 ให้เปลี ่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้น 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(3.3)  นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าร่วมศึกษาและ/
หรือท าการวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลเข้าเป็น
นักศึกษาพิเศษได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
ให้เข้าศึกษาและ/หรือท าการวิจัยได้ โดยต้องช าระเงินตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

หมวด 5 การจัดการศึกษา 

ข้อ 24  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบัตติามข้อ 13 
(4)  ถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(5)  มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(5.1)  ไม่ลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ช าระค่าจัดการศึกษา หรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาที่ก าหนด 

(5.2)  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลาพักการศึกษา 
(6)  ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในหมวด 6 
(7)  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12 

หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา      

ข้อ 31  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

(๑)  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2  
เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ และเพ่ือมีสิทธิ์เสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
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(2 )  ให้ คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจัดสอบวัดคุณสมบั ติ อย่ างน้ อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

(3)  การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า
หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(4)  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ จ านวน 3 - 5 คน ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั ้ง โดยกรรมการคนหนึ ่งเป็นประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสอบ และให้รายงานผลการสอบ 
ต่อคณบดี โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

(5)  นักศึกษาจะมีส ิทธิ ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื ่อได้ร ับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่ามีความรู้พ้ืนฐานพร้อมที่จะสอบได้ 

(6)  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบต้องยื่นค าร้องขอสอบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ 

(7)  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบในภาคการศึกษาใด ๆ แล้ว ถ้าขาดสอบ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสอบ 

(8)  ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผู้ที่สอบครั้งที่สองไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

(9)  นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านโดยได้ผลการประเมินระดับ
คะแนนเป็น S ภายในระยะเวลาตามหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

(9.1)  หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
(9.2)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
(9.3)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
(9.4)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
(9.5)  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

3.1.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 

ข้อ ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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3.1.3  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ 
21 ธันวาคม 2561  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก 
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการน าร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อนี้ จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของตนเอง เพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ  
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
14/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 
ข้อ 3 ให้ก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งและมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่ประกาศผลสอบ ดังนี้ 

๓.๑  ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test 
จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 75 จากคะแนนเต็ม 120 

ส าหรับผู้ที่มีคะแนน 70 – 75 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาได้  
แต่จะต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนนไม่ต่ ากว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

3.2  ผลคะแนนสอบ TOEFL  
3.2.1  TOEFL แ บ บ  Paper-based Test (PBT) ห รื อ  TOEFL แบ บ 

Institutional Testing Program (ITP) จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 450 
ส าหรับผู้ที่มีคะแนน 400- 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนดังกล่าว

สมัครเข้าศึกษาได้ แต่จะต้องมีผลการสอบ TOEFL แบบ Paper-based Test (PBT) หรือ TOEFL  
แบบ Institutional Testing Program (ITP) จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3 .2 .2  TOEFL แบบ  Internet-based Test ( iBT) จะต้ องมี คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 60  

ส าหรับผู้ที่มีคะแนน 55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนดังกล่าวสมัคร
เข้าศึกษาได้ แต่จะต้องมีผลการสอบ TOEFL แบบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ ากว่า 60 
ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3.2.3   ผลคะแนนสอบ IELTS จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 
ส าหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนดังกล่าว 

สมัครเข้าศึกษาได้ แต่จะต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 



- 22 - 
 

 
 

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ใช้เกณฑ์ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษที่หลักสูตรได้ก าหนด 

ข้อ 5 ให้ใช้เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกฉบับนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีประกาศก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

3.1.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก 
และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ  
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ
คัดเลือกฯ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ข้อ 9(8) และข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) 
พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงก าหนดอัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท (ในบทที่ 3 ผู้ เขียนขอกล่าวถึงเฉพาะการก าหนด
อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกเท่านั้น) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้เรียกเก็บค่าสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

(1) ระดับปริญญาเอก คนละ    1,000   บาท 
(2) ระดับปริญญาโท  คนละ        500   บาท 

3.1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

1.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
1.2.1 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (ภาคค่ า) 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

1.2.2 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (เสาร์-อาทิตย์) 
 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

1.2.3 หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
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1.3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม เพ่ือความยั่งยืน  
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  55,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

1.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

1.5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาm 

1.6  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

3.1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  15,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่สอง  15,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่สาม    5,000 บาท 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีสี่เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ   3,000 บาท 
(กรณีผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตร) 

3.1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และ 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบฯ อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 5 ข้อ 9(8) และข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงก าหนด
อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ในบทที่ 3 ผู้เขียน 
ขอกล่าวถึงเฉพาะการก าหนดอัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกเท่านั้น) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้เรียกเก็บค่าสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คนละ 500 บาท 
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3.1.8  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  ประกาศ  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  22,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท 

3.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  ประกาศ 
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 

3.1.10  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ ประกาศ 
ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  80,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 

3.1.11  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ ประกาศ  
ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

3.1.12  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณ ฑิต ภาคสมทบ  ประกาศ ณ วันที่  
15 กันยายน 2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ 1  ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  99,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
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3.1.13  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจ 
ให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 

จากค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ ดังกล่าว ( ในบทที่ 3 ผู้เขียน 
ขอกล่าวถึง การมอบอ านาจให้คณบดี และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีอ านาจ
ในการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี) เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและงานทะเบียน
นักศึกษา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 
มาตร 27 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมอบอ านาจให้คณบดี และผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ
ด าเนินการอ่ืนที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งในเรื่องเก่ียวกับการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ให้คณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องดังนี ้

๑.๑  การก าหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ตารางสอน และตารางสอบ 
๑.๒  การให้บุ คคลภายนอกเป็นอาจารย์ พิ เศษ และการก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
๑.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) 
1.4  การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
1.5  การรับลงทะเบียนเพ่ิม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มเรียนรายวิชา 
1.6  การลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

การลาพักการศึกษาเกินกว่าภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หรือการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกระดับ 
1.7  การลงนามหนังสือรับรองการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา/ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ทุกระดับ 
1.8  การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
1.9  การผ่อนผันการช าระเงินค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ทุกระดับ (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สอบที่เข้าศึกษา) ได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของค่าจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมดที่ต้องช าระในภาคการศึกษานั้น โดยให้คณะติดตามนักศึกษาให้ช าระเงินส่วนที่ 
ค้างช าระให้ครบถ้วนภายใน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษาตามท่ีข้อบังคับก าหนด 

1.10 การรับช าระค่าปรับลงทะเบียน/ช าระล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาตามข้อบังคับก าหนด 

1.11 การรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2544 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ส าเร็จการศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2549 

ข้อ 2  ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบั ติราชการแทน 
ในเรื่องดังนี ้

2.1  การถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ 
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2.2  การลงนามหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา/ใบระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์/ฉบับไม่สมบูรณ์ของนักศึกษาทุกระดับ 

2.3  การลงนามหนังสือรับรองนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตร และอยู่ระหว่าง
รอการอนุมัติปริญญา/ประกาศนยีบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 

2.4  การลงนามหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
2.5  การถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

และการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับก าหนด 
2.6  การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
2.7  การรับรองคุณวุฒผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.8  การลงนามบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
2.9  การลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
2.10 การผ่อนผันการช าระเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ 
2.11 การลงนามรับรองผลการเรียนรายวิชา 
2.12 การลงนามรับรองเอกสารหลักสูตร 

3.1.14  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้เขียนขอระบุปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ 
 http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 
 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
และช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ธันวาคม 2561 –  21 พฤษภาคม 2562 

หรือสมัครด้วยตนเองและช าระเงินได้ที่คณะ  
(ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ที่ 
http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

23  พฤษภาคม 2562 

สอบคัดเลือก 25 – 26  พฤษภาคม 2562 

คณะส่งผลการสอบคัดเลือก 28  พฤษภาคม 2562 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ทางเว็บไซต์ที ่ http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

31  พฤษภาคม 2562 

บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
น าไปช าระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

3 – 14  มิถุนายน 2562 

ยื่นเอกสารรายงานตัวท่ีคณะ 15 – 16  มิถุนายน 2562 

เปิดภาคการศึกษา 1/2562 24  มิถุนายน 2562 

 

http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
3.2.1  ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
3.2.2  ต้องศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีการปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดการเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน 

3.2.3  ควรติดตาม สอบถาม และตรวจสอบการด าเนินงานในส่วนของงานที่ขอความอนุเคราะห์
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
งานที่ต้องประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินการต่างๆ เช่น การเปิดระบบรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx การปรับสถานะผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบทะเบียนนักศึกษา 
และการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.2.4 การส่งตรวจสอบคุณวุฒิกับสถานศึกษาเดิม  
- ควรแนบใบแสดงผลการศึกษาให้ถูกต้องตรงกับรายชื่อนักศึกษา  
- ควรตรวจสอบชื่อสถานศึกษาในใบแสดงผลการศึกษากับระบบทะเบียนนักศึกษา 

ให้ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สถานศึกษามีการเปลี่ยนชื่อใหม่ หากใบแสดงผลการศึกษา
ระบุว่าจบจากสถานศึกษาชื่อเดิม การบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา  
ควรระบุสถานศึกษาชื่อเดิมด้วย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
แต่ใบแสดงผลการศึกษาระบุว่านักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในระบบทะเบียน
นักศึกษาก็ต้องระบุว่าจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้วยเช่นกัน 

- หากมีการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่ต้องส่งตรวจสอบคุณวุฒิ ควรพิมพ์จ่าหน้าซองการส่ง
ตรวจสอบคุณวุฒิโดยระบุชื่อสถานศึกษาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรพิมพ์จ่าหน้าซองถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตาราง 4-1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรม 

เวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. จัดท าปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาและสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

                

2. จัดท าแผนการรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

                

3. จัดท าระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                

4. ขออนุมัติมหาวิทยาลัย 
เปิดรับสมัครนักศึกษา 

                

5. ประสานกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเปิดระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

                

6. ประสานกับคณะให้ส่งผลการสอบ
คัดเลือก 

                

7. ประสานกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ปรับสถานะผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา 

                

8. ตรวจสอบการปรับสถานะผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา 

                

9. จัดท าประกาศรายชือ่ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าศึกษา 

                

10. ประสานกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

                

11. ออกรหัสนกัศึกษาและบันทกึ 
ค่าจัดการศึกษาของนักศึกษา 

                

12. ตรวจสอบเอกสารรายงานตวั
นักศึกษาใหม่ที่คณะน าส่งมา 

                

13. ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ให้สถานศึกษาเดิมตรวจสอบ 

                

14. ตรวจสอบคุณวุฒิที่สถานศึกษา
แจ้งผลกลับ 
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4.2  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
 การจัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการวางแผน 

การรับสมัครเพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ทราบก าหนดการที่แน่ชัด งานทะเบียน
บัณฑิตศึกษาจึงจัดท าปฏิทินการรับสมัครฯ โดยก าหนดวันเวลาด าเนินการ ตั้งแต่การรับสมัคร  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก คณะส่งผลการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยประกาศผล
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และช าระเงิน การยื่นเอกสารรายงานตัว  
ที่คณะ และวันที่เปิดภาคการศึกษา โดยประสานทุกคณะเพ่ือหารือก าหนดปฏิทินการรับสมัครและ 
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ให้ได้วัน/เดือน/ปี ที่เป็นก าหนดการเดียวกัน ตัวอย่างดังตาราง 4-2 

ตาราง 4-2 ตัวอย่างปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ 
 http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 
 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
และช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ธันวาคม 2561 –  21 พฤษภาคม 2562 

หรือสมัครด้วยตนเองและช าระเงินได้ที่คณะ  
(ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ที่ 
http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

23  พฤษภาคม 2562 

สอบคัดเลือก 25 – 26  พฤษภาคม 2562 

คณะส่งผลการสอบคัดเลือก 28  พฤษภาคม 2562 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ทางเว็บไซต์ที ่ http://rmutp.ac.th 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

31  พฤษภาคม 2562 

บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
น าไปช าระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

3 – 14  มิถุนายน 2562 

ยื่นเอกสารรายงานตัวท่ีคณะ 15 – 16  มิถุนายน 2562 

เปิดภาคการศึกษา 1/2562 24  มิถุนายน 2562 

 
หมายเหตุ : ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กลุ่มบัณฑติศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-665-3777 ต่อ 6406 

 

http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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2. จัดท าแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
2.1 ประสานงานเพ่ือส ารวจและรวบรวมแผนการรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาจากทุกคณะ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนรับ คุณวุฒิการศึกษา หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx โดยแนบ
ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ท้ายหนังสือ 

2.2 เมื่อได้ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาจากคณะแล้วนั้น งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาน าข้อมูลมาจัดท า
สรุปแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้งสรุปแผนรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตัวอย่างดังตาราง 4-3  

ตาราง 4-3 ตัวอย่างแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  

แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

คณะ/สาขาวิชา แผนรับ รวมแผนรับ 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) 

 ภาคสมทบ วันเสาร์ - อาทิตย์ 

 
20 

20 

บริหารธรุกจิ 
บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม) 

 ภาคสมทบ วันจันทร์ – ศุกร ์
 ภาคสมทบ วันอาทิตย์  

 
20 
20 

40 

วิศวกรรมศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
วิศวกรรมเครื่องกล 

 ภาคปกต ิ
 ภาคสมทบ วันเสาร์ – อาทิตย ์

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ภาคสมทบ วันเสาร์ – อาทิตย ์

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
 ภาคปกต ิ
 ภาคสมทบ วันเสาร์ – อาทิตย ์

 
 

10 
10 

 
 

10 
 

5 
10 

 
20 

 
 

10 
 

15 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (วศ.ด) 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

 ภาคปกต ิ
 ภาคสมทบ วันเสาร์ - อาทิตย์ 

 
  

5 
5 

 
10 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด) 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ภาคสมทบ วันเสาร์ - อาทิตย์ 

 
5 
 

 
5 

รวมท้ังสิ้น   120 
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3. จัดท าระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เมื่อได้จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น 

งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาจึงจัดท าระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
2 ส่วน คือ 

3.1 รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
1) การรับสมัคร ระบุระดับบัณฑิตศึกษา ของปีการศึกษา 25xx 
2) กลุ่มเป้าหมาย ระบุผู้สนใจที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3) รายละเอียดการรับ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

- ก าหนดการของการรับสมัครทั้งทางเว็บไซต์หรือสมัครด้วยตนเอง ซึ่งต้องตรงกับ
วัน/เดือน/ปี ที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

- ช่องทางการสมัคร  
- ค่าสมัครสอบ (ผู้จัดท าต้องก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโดยพิจารณาจากประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกและการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือกและการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งระบุไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.1.4 และ 3.1.7) 

- ช่องทางการช าระเงิน 
- หลักฐานการสมัคร และสถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร  
 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด  
 ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
3.2 คุณสมบัติการรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับให้ครบถ้วน โดยมี

ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
1) คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 
2) จ านวนแผนรับนักศึกษา (ผู้จัดท าต้องก าหนดโดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา

ที่คณะส่งมาให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา) 
3) คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา (ผู้จัดท าต้องก าหนดโดยพิจารณาจากรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2)) 
4) รายละเอียด (ก าหนดวิธีการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากแผน 

การรับนักศึกษาที่คณะส่งมาให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา) 

ตั วอย่ างของระเบี ยบการรับสมั ครนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา ประจ าปี การศึ กษา 2562  
(โดยขอยกตัวอย่างคุณสมบัติการรับนักศึกษาที่แนบท้ายระเบียบการรับสมัครฯ เพียง 2 คณะเท่านั้น) 
แสดงได้ดังนี้ 
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รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

การรับสมัคร  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย  :   ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา 

รายละเอียดการรับ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดิรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี  
3  ธันวาคม  2561 – 21  พฤษภาคม  2562 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั ท่ี  

http://rmutp.ac.th  หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน เมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งยอดค่าสมัคร ระดับปริญญาโท จ านวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จ านวน 1,000 
บาท เพื่อน าไปช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ พร้อมท้ังเก็บใบเสร็จและส าเนาไว้เป็นหลักฐาน 

หลักฐานการสมัคร  
ผู้สมคัรที่สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

มายื่นในวันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ณ คณะทีผู่้สมคัรเลือก 
- ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรบัรองการศึกษาระดับปรญิญาตรี 1 ชุด  
- ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 
- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
- ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณวุฒิท่ีรับเข้าศึกษา รายละเอียด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 
 โทร. 02 665 3777 ต่อ 
5235-6, 5208 
 http://hec.rmutp.ac.th 

20 คน 
ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ 

1. ระดับปริญญาตรี ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือจากการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
2. มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์อย่าง
น้อย 1 ปี หรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สอบสัมภาษณ์ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โทร. 02 665 3777 ต่อ 

2391 
http://bus.rmutp.ac.th 

 

 
20 คน 

ภาคสมทบ จันทร์ - ศุกร์ 
20 คน 

ภาคสมทบ วันอาทิตย์ 
 

 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ  
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

ภาพ 4-1  ตัวอย่างระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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4. ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา 
จัดท าหนังสือขออนุมัติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX เสนอ

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือโปรดเสนอต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการฯ ให้พิจารณาอนุมัติ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ซึ่งได้จัดท าไว้ในข้อ 1 และ 3)  ได้แก่  ๑) ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx  ๒) ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 25xx ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แสดงไดด้ังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4-2 หนังสือขออนุมัติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX 
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5. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดระบบรับสมัครนักศึกษา 
หลังจากอธิการบดีลงนามอนุมัติการรับนักศึกษาแล้วนั้น งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาจัดท าส าเนา

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
- ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx  
- ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx 
- อัตราค่าจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25xx ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.rmutp.ac.th/  และ
เว็บไซต์ระบบสมัครนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-3 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-4 เว็บไซต์ระบบสมัครนักศึกษา 

https://www.rmutp.ac.th/
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6. ประสานกับคณะให้ส่งผลการสอบคัดเลือก 
หลังจากคณะด าเนินการสอบคัดเลือกที่คณะเรียบร้อยแล้วนั้น งานทะเบียนบัณฑิตจะได้รับ

หนังสือขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ พร้อมเอกสาร “ใบบันทึกผลการ
สอบสัมภาษณ์” จากคณะ โดยรายละเอียดในเอกสารได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของคณะ/สาขาวิชาที่ ผ่าน
การสอบข้อเขียนหรือมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และสถานะผลการสอบสัมภาษณ์ว่า “ผ่าน” หรือ  
“ไม่ผ่าน” ขอแสดงตัวอย่างใบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ที่คณะส่งมาให้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-5 ตัวอย่างใบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ท่ีคณะส่งมาให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
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7. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหป้รับสถานะผู้ได้รับการคัดเลือก 
งานทะเบียนบัณฑิตต้องส าเนาเอกสาร “ใบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์” ที่คณะส่งมานั้น  

ส่งให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการปรับสถานะผู้ได้รับ 
การคัดเลือกในระบบทะเบียนนักศึกษา และเมื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการปรับสถานะ 
เสร็จเรียบร้อย จะพิมพ์รายงาน “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” จากระบบทะเบียนนักศึกษา ส่งให้ 
งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และน าเสนออธิการบดีต่อไป ขอแสดง
ตัวอย่างรายงาน “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” จากระบบทะเบียนนักศึกษา ไดด้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 4-6 ตัวอย่างรายงาน “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” จากระบบทะเบียนนักศึกษา 

8. ตรวจสอบการปรับสถานะ 
เพ่ือความถูกต้องและครบถ้วนของการปรับสถานะ งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาต้องตรวจสอบ

เอกสาร “ใบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์” (ในข้อ 6 ภาพ 4-5) และเอกสาร “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” 
(ในข้อ 7 ภาพ 4-6) ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบชื่อ-สกุล คณะ หลักสูตร สาขา ภาคปกติ ภาคสมทบ 
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9. จัดท าประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับ 

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4-7 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX 
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ภาพ 4-7 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX (ต่อ) 
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ภาพ 4-7 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX (ต่อ) 
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9.2 จัดท าหนังสือขอลงนามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX เสนอผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเรียนอธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เพ่ือโปรด
พิจารณาลงนามหนังสือขอลงนามประกาศมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฯ ขอยกตัวอย่าง
หนังสือขอลงนามประกาศฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-8 ตัวอย่างหนังสือขอลงนามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX 
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และแนบท้ายด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับ 

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX (ระบุไว้ในข้อ 9.1) เพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามท้ายประกาศ 

(2) เอกสาร “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” (ระบุไว้ในข้อ 7) เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาลงนามปิดท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ 

ตัวอย่างเอกสาร “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” ที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พิจารณาลงนามปิดท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 4-9 ตัวอย่างเอกสาร “รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก” ที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน พิจารณาลงนามปิดท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ 

10. ประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลังจากอธิการบดีลงนามอนุมัติประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25XX แล้วนั้น งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาจัดท าส าเนารายชื่อผู้ ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจ้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx  
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.rmutp.ac.th/  และเว็บไซต์
ระบบรับสมัครนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp   

 
 
 
 

https://www.rmutp.ac.th/
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11. ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาและบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษา 
11.1 การออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา  

มีข้ันตอนการด าเนินงานในระบบทะเบียนนักศึกษา ดังนี้ 
11.1.1 เข้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010  แล้ว คลิกเลือก ระบบจัดรับนักศึกษา 
 

 

ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา 

๑๑.1.2  login เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010
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11.1.3  คลิกเลือก จัดรับนักศึกษาใหม่ และเลือก 3 : จัดรุ่น/กลุ่มเรียน ตามสาขาผู้สมัคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

11.1.4  ระบุข้อมูล  
(1) ปีการศึกษา และ ภาค ที่ต้องการ  
(2) คลิก drop down list เพ่ือเลือก ศูนย์ โดยเลือก 

- 903 : ศูนย์เทเวศร์ 
- 905 : ศูนย์พระนครเหนือ 
- 907 : ศูนย์พณิชยการพระนคร 
- 912 : ศูนย์โชติเวช 

(๓) คลิก drop down list เพ่ือเลือก ระดับ โดยที่ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เลือก  
- 30 : ปริญญาโท สมทบภาคค่ า 
- 31 : ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ 
- 35 : ปริญญาโท ภาคปกติ 
- 40 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์ 
- 60 : ปริญญาเอก สมทบ 
- 61 : ปริญญาเอก ภาคปกติ 

(๔) คลิก drop down list เพ่ือเลือก สาขา 
(5) คลิก drop down list เพ่ือเลือก สถานะจาก… และถึง… โดยให้เลือก

สถานะจาก 40 : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ถึง 40 : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
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ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

หลังจากนั้น ข้อมูลนักศึกษา จะปรากฏให้เห็นในส่วนของสาขาที่สมัคร 
ประเภทการสมัคร และรอบที่ต้องการจัด  และส่วนของรุ่นกลุ่มที่ต้องการจัด 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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11.1.5  เลือกแท็บ สร้างรหัส แล้วคลิก drop down list เพ่ือเลือกการเรียงล าดับ  
โดยเลือก 2 : รหัสผู้สมัคร ต่อจากนั้นคลิกปุ่ม สร้างรหัส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

หลังจากนั้น ข้อมูลรหัสประจ าตัวนักศึกษา จะปรากฏให้เห็น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-10 ขั้นตอนการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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11.2 การบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษา 
มีข้ันตอนการด าเนินงานในระบบทะเบียนนักศึกษา ดังนี้ 
11.2.1 เข้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010  แล้ว คลิกเลือก ระบบการเงินนักศึกษา 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา 

11.2.2 login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010
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11.2.3  คลิกเลือก ข้อมูลหนี้สิน และเลือก 1 : บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

11.2.4  ระบุปีการศึกษา – ภาคการศึกษา หลังจากนั้น เลือกแท็บ รุ่น/กลุ่ม แล้วระบุรุ่น 
คลิก drop down list เพ่ือเลือก กลุ่ ม สถานะจาก… และสถานะถึง…  โดยให้ เลือกสถานะจาก  
10 : นักศึกษาปกติ สถานะถึง 10 : นักศึกษาปกติ  แล้วคลิกปุ่ม ดึงรายชื่อ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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หลังจากนั้น รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจ าตัวนักศึกษาจะปรากฏ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

เมื่อรายชื่อและรหัสประจ าตัวนักศึกษาปรากฏแล้วนั้น ให้เลือกค่าใช้จ่าย  
โดยคลิกเลือก drop down list โดยเลือก 572001 ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และระบุยอดเงิน 
โดยพิจารณาจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุน 
การจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบุ ไว้ในบทที่  3 ข้อ 3.1.5 – 3.1.6 และ  
3.1.8 – 3.1.12) หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ท ารายการ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-11 ขั้นตอนการบันทึกค่าจัดการศึกษาของนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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12. ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทีค่ณะน าส่งมา 
หลังจากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาได้รายงานตัวในเว็บไซต์แล้วนั้น นักศึกษาจะน า

เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ส่งให้คณะ ตามก าหนดการในปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นคณะจะส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่มาที่ งานทะเบียน
บัณฑิตศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานทะเบียนบัณฑิตศึกษาต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด และความครบถ้วนของ
เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นชื่อรับรองในส าเนาทุกฉบับ เอกสารที่ต้องตรวจสอบ
มีดังนี้ 

12.1 ใบรายงานตัวทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน 1 ชุด 
12.2 ส าเนาใบช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร จ านวน 1 ชุด  (ตรวจสอบ

ความถูกต้องของอัตราค่าจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่ าธรรมเนียมการศึกษา ของระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงระบุไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.1.5 – 3.1.6 และ 3.1.8 – 3.1.12) 

12.3 ส าเนาทะเบียน จ านวน 1 ชุด 
12.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
12.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
12.6 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา จ านวน 2 ชุด 
12.7 รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

จ านวน 2 ชุด 
12.8 ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) จ านวน 1 ชุด 

(ตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งระบุไว้ในบทที่ 3 ข้อ 3.1.3) 

13. ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้สถานศึกษาเดิมตรวจสอบ 
งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
13.1 แยกส าเนาใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคน โดยจ าแนกตามสถานศึกษาเดิม

ที่จบการศึกษา ไว้ด้วยกัน 
13.2 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ  (รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา)  

จากระบบทะเบียนนักศึกษา โดยแยกตามสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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13.2.1 เข้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา 
http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010  แล้ว คลิกเลือก ระบบฐานข้อมูลหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิ (รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา)  
จากระบบทะเบียนนักศึกษา 

13.2.2 login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากระบบทะเบียนนักศึกษา 

 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010
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13.2.3  คลิกเลือก ตรวจสอบคุณวุฒิ และเลือก 3 : รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 
 

ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

13.2.4  ระบุข้อมูล  
(1)  คลิก drop down list เพ่ือเลือก ศูนย์ 

- 3 : มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
- 5 : มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 
- 12 : มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช 
- 13 : มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 

(2)  คลิก drop down list เพ่ือเลือก คณะ  
(๓)  คลิก drop down list เพ่ือเลือก ระดับจาก และระดับถึง โดยที่ระดับ

บัณฑิตศึกษา ให้เลือก  
- 30 : ปริญญาโท สมทบภาคค่ า 
- 31 : ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์ 
- 35 : ปริญญาโท ภาคปกติ 
- 40 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์ 
- 60 : ปริญญาเอก สมทบ 
- 61 : ปริญญาเอก ภาคปกติ 

(๔)  คลิก drop down list เพ่ือเลือก สถานะจาก และ สถานะถึง  โดยที่ให้เลือก 
สถานะจาก 10 : นักศึกษาปกติ และสถานะถึง 10 : นักศึกษาปกติ  

(5)  ระบุปีที่เข้า ภาคที ่
(6)  คลิก drop down list เพ่ือเลือกตรวจสอบวุฒิ โดยเลือก N : ยังไม่ตรวจสอบ 
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(๗)  คลิกปุ่ม PROCESS เพ่ือแสดงผลรายงาน 
ทั้งนี้ เมนู ที่ไม่ต้องระบุ คือ รหัสโรงเรียน เพ่ือให้ระบบทะเบียนนักศึกษา

ประมวลผลออกรายงานทุกสถานศึกษา ซึ่งระบบทะเบียนนักศึกษาจะจ าแนกตามชื่อสถานศึกษาเดิมให้ 
โดยอัตโนมัติ และเมนู กลุ่ม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดงผลรายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา  
โดยจ าแนกตามชื่อสถานศึกษาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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ภาพ 4-12 ขั้นตอนการจัดพิมพ์รายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาจากระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

13.3 ทวนสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบคุณวุฒิกับส าเนาใบแสดงผลการศึกษาให้ถูกต้อง
ตรงกัน และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา (ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล
เข้าระบบรับสมัครนักศึกษา) หากพบข้อผิดพลาดจากการที่นักศึกษาบันทึกข้อมูลสถานศึกษาเดิม เช่น 
ชื่อสถานศึกษาในระบบไม่ตรงกับชื่อสถานศึกษาในส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ต้องแก้ไขโดยย้ายรายชื่อ
นักศึกษาให้ตรงกับชื่อสถานศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา  

13.4 ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้สถานศึกษาเดิมตรวจสอบ 
13.4.1 จัดท าหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนลงนาม โดยแนบเอกสารรายงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา และส าเนาใบแสดงผล
การศึกษาทั้งหมด โดยจ าแนกตามรายชื่อสถานศึกษา หากนักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-สกุล งานทะเบียน
บัณฑิตศึกษาต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษาด้วย 

13.4.2 จัดใส่ซองจดหมาย และพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีต้องการส่งตรวจสอบคุณวุฒิ 

13.4.3 แยกประเภทของจดหมายที่จะจัดส่งสถานศึกษา ออกเป็นสถานศึกษา 
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่งให้งานสารบรรณจัดส่งต่อไป 

13.4.4 จัดท าทะเบียนคุมโดยจ าแนกตามรายชื่อสถานศึกษาและจ านวนนักศึกษา
ของสถานศึกษานั้นๆ ที่ส่งไปตรวจสอบคุณวุฒิ  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนหลังจาก
สถานศึกษาเดิมแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิกลับมา 

14. ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาแจ้งผลกลับ 
เมื่อรับผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมที่ส่งไปตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาแรก

เข้างานทะเบียนบัณฑิตศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
14.1 กรณีที่ผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา พบว่า “จบจริง” ต้องบันทึกผลการตรวจสอบ

คุณวุฒินักศึกษา “ผ่าน” ในระบบทะเบียนนักศึกษา 
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 14.1.1  เข้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา 
http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010  แล้ว คลิกเลือก ระบบฐานข้อมูลหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-13 ขั้นตอนการบันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา 

14.1.2 login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพ 4-13 ขั้นตอนการบันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010
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14.1.3 คลิกเลือก ตรวจสอบคุณวุฒิ และเลือก 4 : รายงานตอบรับการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 4-13 ขั้นตอนการบันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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14.1.4 ด าเนินการ ดังนี้  
(1) ปีการศึกษาท่ีเข้า และภาคการศึกษาท่ีเข้า 
(2) สถานศึกษาเดิมที่ต้องการตรวจสอบ 
หลังจากนั้น รหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร จะปรากฏให้เห็น 
(3) ไปที่เมนู ตรวจสอบแล้ว คลิก drop down list เพ่ือเลือกสถานะการตรวจสอบ

คุณวุฒิ โดยที่ Y : ตรวจสอบแล้ว (ผ่าน) ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-13 ขั้นตอนการบันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

14.2 กรณีผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา พบว่า “ไม่จบ” หรือมีการปลอมแปลง
เอกสาร  

14.2.1 บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา “ไม่ผ่าน” ในระบบทะเบียน
นักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินงานเหมือนข้อ 14.1.4 (1) - (2)  แต่ (3) ให้เลือกสถานะการตรวจสอบ
คุณวุฒิเป็น Z : ตรวจสอบแล้ว (ไม่ผ่าน)  

14.2.2 ปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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(1)  เข้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา 
http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010  แล้ว คลิกเลือก ระบบฐานข้อมูลหลัก 

 

 
ภาพ 4-14 ขั้นตอนการปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา  

(2) login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพ 4-14 ขั้นตอนการปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

 

http://reg.rmutp.ac.th/vncaller2010
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(3) คลิกเลือก ระเบียนนักศึกษา และเลือก 6 : บันทึกสถานะนักศึกษารายภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-14 ขั้นตอนการปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 

(4) ระบุรหัสนักศึกษา แล้ว enter ข้อมูลทุกอย่างจะปรากฏขึ้นมา แล้ว 
คลิก drop down list ที่แท็บ สถานะ เพ่ือเลือกสถานะ 70 : พ้นสภาพนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4-14 ขั้นตอนการปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา (ต่อ) 
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14.2.3 จัดท าประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา เพ่ือให้
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนาม 

หากสถานศึกษาเดิมส่งผลการตรวจสอบคุณวุฒิกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ไม่ครบตามจ านวนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ส่งไปตรวจสอบนั้น งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา
ต้องจัดท าหนังสือทวงถามเพ่ือให้ส่งผลการตรวจสอบคุณวุฒิกลับมาในล าดับต่อไป 
 
4.3  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ระบุขั้นตอนและวันเวลาด าเนินการไว้ชัดเจน ตั้งแต่การรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
การสอบคัดเลือก คณะส่งผลการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
การบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และช าระเงิน การยื่นเอกสารรายงานตัวที่คณะ และวันที่เปิด  
ภาคการศึกษา และได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
แต่ละขั้นตอนไดส้ าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนต้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขการด าเนินงานให้มีความถูกต้อง
ก่อนเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5.1  ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 

5.1.1  การจัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องด้วยความต้องการในการก าหนดปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ของแต่ละสาขาวิชา และแต่ละคณะ ไม่สอดคล้องใกล้เคียงกัน  

แนวทางแก้ไข 
(1) งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาประสานกับคณะ หารือเรื่องก าหนดการรับสมัครและสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดท าปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(2) ควรมีการจัดประชุมกับคณะเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดปฏิทินการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เห็นด้วยตรงกัน 

5.1.2  การจัดท าแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปัญหา/อุปสรรค 
(1) คณะขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลายรอบ อาจเนื่องจากแต่ละสาขาได้จ านวน 

รับนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนด จึงท าให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาต้องขออนุมัติเปิด  
รับสมัครและด าเนินงานตามขั้นตอนเดิมใหม่อีกครั้ง  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่องานทะเบียน
บัณฑิตศึกษาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทีต่้องปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 

(2) คุณสมบัติการรับนักศึกษาที่คณะส่งมา ไม่ตรงตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
(1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาทุกช่องทาง  
(2) มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรที่ตอบสนอง 
(3) คณะควรมีแนวปฏิบัติในการก าหนดรอบการรับสมัคร 
(4) คณะควรก าหนดจ านวนแผนรับนักศึกษาโดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานจริงที่ผ่านมา

ประกอบการพิจารณา 
(5) คณะควรมีความรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติการรับนักศึกษากับรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้องตรงกัน 
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5.1.3  ตรวจสอบเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ที่คณะน าส่งมา 

ปัญหา/อุปสรรค 
คณะส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่มาให้งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาไม่ครบถ้วนตาม

ระเบียบการรับสมัครก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
(1) คณะควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือลดความผิดพลาดและเวลาในการปฏิบัติงาน 
(2) งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาควรติดตาม โดยการประสานงานคณะแจ้งเอกสารรายงาน

ตัวนักศึกษาใหม่ที่ขาด เพ่ือให้คณะติดตามเอกสารจากนักศึกษา  

5.1.4  การประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัญหา/อุปสรรค 
เมื่อประสานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
- เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ

สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25xx 
- ปรับสถานะผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบทะเบียนนักศึกษา  
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาควรติดตาม สอบถาม และตรวจสอบการด าเนินงานในส่วน

ของงานทีข่อความอนุเคราะห์ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงาน หรือจัดท าหนังสือติดตามทวงถาม
อย่างเป็นทางการ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1.5  การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภท และสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 13 คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา ระบุว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร  

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุโลมให้นักศึกษาแรกเข้าบางรายที่ยังไม่มีส าเนาใบแสดง 
ผลการศึกษา หรือผู้ที่มีส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ 
โดยนักศึกษาต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 25xx  ที่งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์เทเวศร์) 
หรือคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ประกอบกับงานทะเบียนบัณฑิตศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ที่คณะน าส่งมาให้ แม้ว่าคณะจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนก็ตาม ซึ่งผู้เขียนขอสรุป
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาแรกเข้า ดังนี้ 

 
 
 



- 62 - 
 

 
 

(1)  ก่อนส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาไปตรวจสอบคุณวุฒิกับสถานศึกษาเดิม              
(1.1)  นักศึกษาบางรายไม่ส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สาเหตุ 

อาจเกิดจากนักศึกษา ขาดความรับผิดชอบในการส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม   

(1.2)  นักศึกษาบางรายบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาแรกเข้าผ่านระบบรับสมัคร
นักศึกษาไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อสถานศึกษาในระบบไม่ตรงกับชื่อสถานศึกษาในส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่จะส่งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษากับสถานศึกษาเดิม 

 
(2)  ปัญหาหลังจากสถานศึกษาเดิมแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา      

(2.1)  นักศึกษาปลอมแปลงใบแสดงผลการศึกษา      
(2.2)  นักศึกษายังไมส่ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
(2.3) สถานศึกษาเดิมไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น ไม่แจ้ง 

ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ  หรือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิล่าช้ามากจนพ้นระยะเวลาที่ ก าหนด หรือ
เอกสารสูญหายระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 

แนวทางแก้ไข 
(1)  ก ากับติดตามโดยแจ้งให้คณะติดตามนักศึกษาทุกช่องทาง ให้ส่งส าเนาใบแสดง 

ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษานั้น 
(2)   ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาแรกเข้าจากระบบทะเบียนนักศึกษา 

ในฐานข้อมูลหลักกับส าเนาใบแสดงผลการศึกษาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  เช่น ชื่ อ-นามสกุล  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และชื่อสถานศึกษาเดิม เป็นต้น 

(3)  กรณีที่สถานศึกษาเดิมแจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิว่าไม่ส าเร็จการศึกษา หรือปลอมแปลง
ใบแสดงผลการศึกษา ต้องปรับสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษา และจัดท า
ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนลงนาม เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเกิดการฟ้องร้องในภายหลังที่สูญเสียโอกาสในการศึกษา 

(4)  กรณีที่นักศึกษาได้เข้าเรียนไปหนึ่ งภาคการศึกษาแล้ว สถานศึกษาแจ้งผล 
การตรวจสอบคุณวุฒิล่าช้า เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเกิดการฟ้องร้องในภายหลังที่สูญเสียโอกาสในการศึกษา 
ผู้เขียนขอเสนอว่า ควรจัดท าหนังสือแจ้งนักศึกษาผ่านคณะ โดยก าหนดระยะเวลาให้น าใบแสดง  
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์มายืนยันต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือตรวจสอบคุณวุฒิ  
ให้ถูกต้อง หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้ง ควรจัดประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
การเป็นนักศึกษาเป็นล าดับต่อไป  

5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
5.2.1  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้แก่บุคลากร 

ทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบทั่วกันและสามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือวางแผน 
การท างานให้เป็นไปตามแผนฯ ได้    

5.2.2  ควรให้บริษัทผู้พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สนับสนุนและ
รองรับการปฏิบัติงานของระดับบัณฑิตศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์
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5.2.3  บุคลากรควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกงาน พร้อมเปิดเผยให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร 
เนื่องจากความรู้ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้จากกระบวนการท างานกระจัดกระจายและฝังตัว
อยู่กับบุคลากร แบบ Tacit Knowledge ดังนั้น บุคลากรควรน าความรู้ที่มีอยู่จากประสบการณ์และ
ความช านาญ มาพัฒนาให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง  Explicit Knowledge ในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้ศึกษา จนสามารถปฏิบัติงานได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดเทคนิคการปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ส่งผลให้การปฏิบัติงานทั้งองค์กรด าเนินไปได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เมื่อมีภารกิจเร่งด่วนสามารถ
ระดมบุคลากรทุกฝ่ายท างานเป็นทีม จะท าให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้ครบวงจร 
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พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงน้ี 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

- ๙๕ -



  หน้า   ๑๓ 
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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   

- ๙๖ -
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   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลกัสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

- ๙๗ -



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  

แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น

ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ  ๑.๑  และแบบ  ๑.๒  จะต้องมีมาตรฐาน 

และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ  ๒.๑  และแบบ  ๒.๒  จะต้องมีมาตรฐาน 

และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  

หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 

ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต

ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   

ที่จะเข้าศึกษา 

- ๙๘ -



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ๙๙ -



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ๑๐๐ -



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ๑๐๑ -



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ๑๐๒ -



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

- ๑๐๓ -
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

- ๑๐๖ -



  หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- ๑๐๗ -



ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เขา้ศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ๑๐๘ -



- ๑๐๙ -



- ๑๑๐ -



ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก  
และการจา่ยเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

- ๑๑๑ -



- ๑๑๒ -



- ๑๑๓ -



ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ 

- ๑๑๔ -



- ๑๑๕ -



- ๑๑๖ -



- ๑๑๗ -



ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรือ่ง อัตราคา่จัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนยีมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

- ๑๑๘ -



- ๑๑๙ -



ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรือ่ง อัตราคา่สมคัรสอบ และ 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตอ่ 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

- ๑๒๐ -



- ๑๒๑ -



- ๑๒๒ -



ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนยีมการศกึษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 

- ๑๒๓ -



- ๑๒๔ -



- ๑๒๕ -



ภาคผนวก ฌ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนยีมการศกึษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ 

- ๑๒๖ -



- ๑๒๗ -



- ๑๒๘ -



ภาคผนวก ญ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนยีมการศกึษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ 

- ๑๒๙ -



- ๑๓๐ -



- ๑๓๑ -



ภาคผนวก ฎ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ ภาคสมทบ 

- ๑๓๒ -



- ๑๓๓ -



- ๑๓๔ -



ภาคผนวก ฏ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ 

- ๑๓๕ -



- ๑๓๖ -



- ๑๓๗ -



ภาคผนวก ฐ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกบัการจัดการศึกษา 

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 

- ๑๓๘ -



- ๑๓๙ -



- ๑๔๐ -



- ๑๔๑ -



ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ – สกุล               นายชรัมภ์  ตันสุวัฒน์ 

วัน เดือน ปี เกิด              19 สิงหาคม 2526 

ประวัติการศึกษา             
ระดับปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2549 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง สาขาคอมพิวเตอร์  
    โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ปี 2546 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาการขาย 
 โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ปี 2544 

ประวัติการท างาน   
ปี 2554 - ปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   






